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ِٴ)  ٝٳ  ا٭عشاف طٛس٠ خ٬ٍ َٔ ( امل٪ثِّش ايذعٟٛ اـطابٹ قٹ

5 

 املًخف

 خطابٗا ٚتشػٝذ تشػٝذٖا ؾإٕ ٚيزيو ايذ١ٜٝٓ املٛاكٝع أِٖ َٔ اهلل إىل ايذع٠ٛ َٛكٛع     

 ايزٟ ايبرث بٗزا قُت ؾكذ ٚعًٝ٘ اٱْظإ، ؾٝٗا ٜظِٗ إٔ ميهٔ اييت ا٭عُاٍ أِٖ َٔ

 ٚقذ ايذع١ٜٛ، املٓٗح١ٝ يف عث ٖٚٛ ا٭عشاف، طٛس٠ خ٬ٍ َٔ ايذعٟٛ اـطاب قِٝ ٜعشض

 عذد ع٢ً َبرث نٌ ٚاذت٣ٛ ٚخامت١، ٚمتٗٝذ، َٚكذ١َ َباذث، أسبع١ إىل بتكظُٝ٘ قُت

 .ايؿشٚع َٔ

 تعشٜوووـ عًووو٢ ايتُٗٝوووذ اذتووو٣ٛٚ ٚخطتووو٘، َٚٓٗحٝتووو٘ ايبروووث أطوووباب عًووو٢ املكذَووو١ اذتوووٛ 

 .  ايبرث عٓٛإ ٖٛ ايزٟ امل٪ثش، ايذعٟٛ اـطاب ملؿّٗٛ ٚتعشٜـ بايظٛس٠

 ٚايٛكوووٛ  ايشػوووذ ٖٚوووٞ ايوووذعٟٛ، يًخطووواب املٓٗحٝووو١ ايكوووِٝ عووؤ تهًُوووت ا٭ٍٚ املبروووث ٚيف

 .ايظٛس٠ خ٬ٍ َٔ ريو نٝؿ١ٝ با٭دي١ ٚبٝٓت ٚاؿٛاس،

 ايظووٛس٠ َوؤ ٚاطتخًـووت ايووذعٟٛ خطووابيً ايًؿعٝوو١ ايكووِٝ عوؤ تهًُووت ايثوواْٞ املبرووث ٚيف

ِ  ايظوٛس٠،  يف ريو ظٗٛس ٚبٝٓت ايًؿع١ٝ ايك١ُٝ َبذأ ٔ  تهًُوت  ثو  ايًؿعٝو١  ا٭طوايٝ   تٓوٛع  عو

 .ا٭يؿاظ باب يف ريو ٚنٌ ٚايظٝاقا  ايـٛس عٔ ثِ ايظٛس٠، خ٬ٍ َٔ

ٞ  ايذعٟٛ، يًخطاب ا٫جتُاع١ٝ ايكِٝ عٔ تهًُت ايثايث املبرث ٚيف ٘  َُٗو١  أٖوذاف  ٖٚو  يف يو

ِ : َٓٗوا  ٚرنوش   تُعاجمل ٌ  إٔ ٜـو   ٫ ايويت  ايعاَو١  اٱْظوا١ْٝ  ايكوٝ  دعوٟٛ،  خطواب  أٟ يف تُٗو

 تووتِ إٔ ميهوؤ ٫ٚ ايظووٛس٠، أٚكوورتٗا بـووٛس٠ يًُحتُووع َُٗوو١ ٖٚووٞ اـًكووٞ ايتعضٜووض قووِٝ ثووِ

 .بذْٚٗا ايذع٠ٛ

 أ٫ٚ ايظووًِٝ ايعكووٌ ؽاطوو  ايووذع٠ٛ إٔ ريووو ايعكًٝوو١، ايكووِٝ عوؤ تهًُووت ايشابووع املبرووث ٚيف

ٔ  ايظووًِٝ، يتـوٛس ا يبٓوا٤  ِ  َٚو ٟ  ايعًُووٞ اؾاْو   إىل تٓطًوول ثو  إٔ بٝٓووت ٚقوذ  عًٝوو٘، ٜٓوب   ايوز

 ٚايٓعوش  ايتواسخيٞ،  ايعوشض : َٓٗا ٚرنش  ايعكٌ، َع ايذعٟٛ اـطاب قِٝ إىل أػاس  ايظٛس٠

 َُٗووتن تٛؿووٝتن ؾٝٗووا رنووش  غامتوو١ ايبرووث ختُووت ٚقووذ ٚايربٖووإ، ٚاؿحوو١ املـووًرٞ

ٟ  اـطواب  تشػٝذ يف تـ  ٖٚٞ بٗا، ا٫ٖتُاّ ٜٓبػٞ  ٫ٚ. ٚايتطبٝول  ايتـوٛس  جاْو   يف ايوذعٛ

 .  أٖذاؾ٘ َٔ ٫ٚ ايبرث ٖزا َٓٗح١ٝ َٔ يٝع ؾزيو اٱذاط١ أدعٞ

 .ا٭عُاٍ ؿاحل َٔ ٚجيعً٘ ايبرث بٗزا ٜٓؿع إٔ اهلل أطأٍ ٚأخريا

 د. عبذ اؿل غامن طٝـ ايكشٜلٞ

جاَع١ -أطتار ايتؿظري املظاعذ به١ًٝ ايرتب١ٝ أسذ  

 ؿٓعا٤
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اؿُذ هلل مُذٙ ْٚظتعٝٓ٘ ْٚظتٗذٜ٘ ْٚ٪َٔ ب٘ ْٚتٛنٌ عًٝ٘، ٖٚٛ ذظبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ، ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً 

 طٝذْا قُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ تظًُٝا نثريا. أَا بعذ:

ْعش ٚاطع  وشعٞ وخاؿ١ ايعًِ ايؼ ونٌ ؾٔ َٔ ايعًِ ويف ٚؾٝ٘  ،ؾإٕ ايكشإٓ ايهشِٜ عش ٚاطع ٫ ٜذسى طاذً٘

ٜٳٜٚذ طَٛي ؾٝ٘ إرا أذظٔ ايٓعش  ْاظشٷ ٝ ٳخٹ٢، ٚقذ أَش اهلل بتذبشٙ ٚايٓعش ؾٝ٘ بعن ايبرث ٚا٫طتٗذا٤، ٚئ 

 ٚاطتح٢ً ايعرب .

ٚنٌ إْظإ ٜٗب٘ اهلل عًُا ٚؾُٗا ميهٔ ي٘ إٔ ٜظتخشد ب٘ َٔ ايكشإٓ َا ٜكذس عًٝ٘ َٔ غري تهًـ ٫ٚ تعظـ، 

 اـطاب ايكشآْٞ اـايذ. يف إطاس َا ٜترًُ٘ ايٓف أٚ

ٚايكلاٜا اييت أٖتِ ايكشإٓ ايهشِٜ بٗا نثري٠ َٚٔ أُٖٗا قل١ٝ ايذع٠ٛ إىل اهلل، ٚقذ رنشٖا ايكشإٓ يف َٛاكع 

 نثري٠ ظٛاْبٗا املتعذد٠، ٚنإ تشنٝضٙ يف نٌ َٛكع عظ  املكتل٢ ٚايباعث.

; إر ٖٛ باب ايذع٠ٛ يتعشٜـ ايٓاغ بٗا َٚٔ اؾٛاْ  ايذع١ٜٛ امل١ُٗ، جاْ  اـطاب ايذعٟٛ باخت٬ف ٚطا٥ً٘

 ٚمبباد٥ٗا ٚأٖذاؾٗا ٚجٛاْبٗا ..

ٚ٭١ُٖٝ ٖزا اـطاب ؾإٕ اهلل تعاىل قذ أ٫ٚٙ عٓا١ٜ نبري٠ يف نتاب٘ ايهشِٜ، ٚاطتُش يف تشػٝذٙ طٛاٍ ؾرت٠ 

رتػٝذ ْضٍٚ ايٛذٞ ع٢ً ايٓيب ايهشِٜ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ، ٚمٔ عاج١ َاط١ إىل اطتح٤٬ ٖذاٜا  ريو اي

ايذعٟٛ ذت٢ ْٗتذٟ بٗا يف فاٍ ايذع٠ٛ إىل اهلل تعاىل، طُٝا يف ٖزا ايضَإ ايزٟ نثش ؾٝ٘ اطتعشاض َٓاٖخ 

مما ٜكتلٞ ايٓعش يف إعاد٠  وعٓذ ايبعض و وؤَ ايكـٛس َٔ ذٝث ا٭دا٤ ٚايتطبٝل  ًل غطابٗا أٚج٘ٷايذع٠ٛ، ٚعٳ

ْٞ ٚايٓبٟٛ، ٖٚزٙ ا٭طع ٚايكِٝ َتٛؾش٠ يف نتاب اهلل ِ ساػذ٠ ٚؾل املٓٗخ ايكشآٝٳبٓا٥ٗا ع٢ً أطع ط١ًُٝ ٚقٹ

يف ٖزا ايبرث املتٛاكع  َا جا٤ َٓٗا يف طٛس٠ ا٭عشاف ٚط١ٓ ْبٝ٘ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ٚطٛف أذاٍٚ اطتح٤٬

ِٴ اـطابٹ ايذعٟٛ امل٪ثش َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف( ٝٳ . َع ٬َذع١ ٚجٛد َٛاكٝع أخش٣ يف ايزٟ أمسٝت٘: ) قٹ

 .(1)١ٜٛ ٚغريٖاايظٛس٠، دع

 أٖذاف ايبرث:

 تٛخٝت َٔ ٚسا٤ نتاب١ ٖزا ايبرث ؼكٝل ا٭ٖذاف ايتاي١ٝ:

اٱطٗاّ يف تظذٜذ َٓٗخ اـطاب ايذعٟٛ َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ ايهشِٜ َـذس ايتأؿٌٝ ا٭ٍٚ.

اٱطٗاّ يف تطٜٛش اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش يف ك٤ٛ ٖذاٜا  ايكشإٓ ايهشِٜ.

شاعا٠ ايتػريا  ايضَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚا٭ػخاق ٚا٭ٖذاف يف خطابِٗ ايذعٟٛ ٚؾكا و تٓبٝ٘ ايذعا٠ إىل كشٚس٠ َو

 يًُٓٗخ ايكشآْٞ ايزٟ ٜ٪ؿٌ يزيو.
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 .  ، ٚاٱطٗاّ يف ؼكٝل َبذأ ايب٬ؽ املبنػ١ًٝ أطباب ايتأثش ٚايتأثري يًخطاب ايذعٟٛ وو

 .ٚأَثاي٘ ؼؿٝض ايباذثن ٱثشا٤ ٖزا املٛكٛع املِٗ  وو

 املٛكٛع ٜـ  يف اؾاْ  املٓٗحٞ ٫ٚ ؽؿ٢ أ١ُٖٝ ٖزا اؾاْ  ع٢ً ايباذثن. ٫ٚ خيؿ٢ إٔ 

 ملارا اخرت  طٛس٠ ا٭عشاف:

 ٚقذ نإ اختٝاسٟ هلزا ايبرث َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف يٮطباب ايتاي١ٝ:

ُٹ٘، ٖٚٞ بزيو ت٪طع وو ٝٳ  نْٛٗا َٔ ايظٛس امله١ٝ ٚؾٝٗا بٝإ ٚاطع ٚنبري ؾٛاْ  َٔ اـطاب ايذعٟٛ ٚقٹ

 .. يف أٍٚ َشاذًٗا يًذع٠ٛ يذٜٔ اٱط٬ّ ٚتكعذ ي٬ْط٬ق١ ايذع١ٜٛ

(، ٚتزنش جٛاْ  َٔ خطابِٗ َع 1نْٛٗا أٍٚ طٛس٠ تزنش قـف ا٭ْبٝا٤ ٚدعٛتِٗ بزيو ايتؿـٌٝ) وو

أقٛاَِٗ، ٫ٚ ػو إٔ ريو ميثٌ طشقا ٚػاسب ْاجر١ ٜظتؿاد َٓٗا يف تشػٝذ اـطاب ايذعٟٛ، ٚمل تأ  

 چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  چ  قاٍ تعاىل: ا٫ط٬ع ٚإمنا يًتُثٌ ٚا٫تباع،أخباسِٖ يًكشا٠٤ ٚ

(، ٚا٫قتذا٤ ٜع : 2، ؾُٓٗحِٗ ٚطًٛنِٗ ٚعًُِٗ قذ استلاٙ اهلل تعاىل َٚٔ طًه٘ ؾكذ اٖتذ٣)90ا٭ْعاّ: 

 (.3اتباع ا٭ثش يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ ٚايظري٠)

 تطًبا  اجمل٬  ايبرث١ٝ.و ذـشا يًُٛكٛع، ٭ٕ ايكـذ إمنا ٖٛ عث ؿػري ٜتٓاط  َع َ

 َٓٗحٞ يف ايبرث: 

طٝرتنض ن٬َٞ عٔ قِٝ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش ؾكط، َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف، ٚطأتبع يف اطتٓباط تًو 

ايكِٝ: املٓٗخ ا٫طتٓباطٞ ايٛؿؿٞ، ٚريو َٔ خ٬ٍ قشا٠٤ آٜا  ايظٛس٠ بعٓا١ٜ ثِ اطتٓباط ا٭ؾهاس ٚايكِٝ 

   وعظ  اـط١ املزنٛس٠ و ووظًظ١ً املٓاطب١ يًُٛكٛع، يف ؿٛس٠ َت

 يف جٛاْ  ٜظري٠ ؽذّ ايبرث.أٚ أػري إيٝٗا  ايكشا٠٤ ايبٝا١ْٝ يٰٜا بعض ٚجٛٙ  ٚقذ أرنش

أطتٛع  نٌ َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ػاٖذا; ؾُكـذٟ طأنتؿٞ بؼٛاٖذ مما أؾُٗ٘ َٔ طٝام ايظٛس٠ ٚئ ٚ

 ٚقذ تتهشس بعض ا٭َث١ً ملعإ أخش٣ ايتُثٌٝ، ٚريو ناف يف إثبا  َا أرٖ  إيٝ٘ َٔ قِٝ اـطاب، 

 ايذساطا  ايظابك١:

                                                           
١َٝ٬ ، بريٚ ، ايطبع١: ( و اْعش: املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ، خـا٥ف ايظٛس،  ؾعؿش ػشف ايذٜٔ، ؼكٝل: عبذ ايعضٜض بٔ عثُإ ايتٛجيشٟ، داس ايتكشٜ  بن املزاٖ  اٱط1)

 (.88و 87/ 3ٖو ، ) 1420ا٭ٚىل ، 

 (.11/519ّ ) 2000 -ٖو  1420طربٟ، ؼكٝل : أمحذ قُذ ػانش، َ٪طظ١ ايشطاي١، ايطبع١: ا٭ٚىل، (و اْعش: جاَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكشإٓ، حملُذ بٔ جشٜش اي2)

٭بٞ قُذ عبذ اؿل ابٔ عط١ٝ ا٭ْذيظٞ ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ عبذ ايؼايف قُذ، داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، ايطبع١:  (و احملشس ايٛجٝض يف تؿظري ايهتاب ايعضٜض،3)

(.318/ 2)ٖو  1422ا٭ٚىل،  
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ٚيهٔ ٖٓاى نت  أيؿت يف ، وو عظ  اط٬عٞ املتٛاكع مل أعثش ع٢ً عث يف ْؿع املٛكٛع يف طٛس٠ ا٭عشاف

َٓاٖخ ايذع٠ٛ ٚأطايٝبٗا َٚعاملٗا َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ بـٛس٠ عا١َ، َٚٔ خ٬ٍ قـف ايكشإٓ، أٚ َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ 

  .ٗا سطا٥ٌ ع١ًُٝ ٚبعلٗا نت  دع١ٜٛ عا١َٚايظ١ٓ...بعل

 خط١ ايبرث:  

ٚايبرث ٜتهٕٛ َٔ َكذ١َ ٚمتٗٝذ ٚأسبع١ َباذث ٚخامت١.

 املكذ١َ ٚؾٝٗا: أٖذاف ايبرث ٚأطباب اختٝاسٟ ي٘، َٚٓٗحٞ يف ايبرث، ٚخط١ ايبرث.

ِٴ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش" عٓٛإ ايبرثايتُٗٝذ: ٚؾٝ٘ بٝإ َؿّٗٛ  ٝٳ  جض بايظٛس٠.ٚتعشٜـ َٛ ،." قٹ

 ؾشٚع. ث٬ث١ املبرث ا٭ٍٚ: ايكِٝ املٓٗح١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش. ٚؾٝ٘

 ايؿشع ا٭ٍٚ: ايشػذ.

  .ايؿشع ايثاْٞ: ايٛكٛ 

 ايؿشع ايثايث: اؿٛاس.

 ؾشٚع. ث٬ث١املبرث ايثاْٞ: ايكِٝ ا٭طًٛب١ٝ ايًؿع١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش. ٚؾٝ٘ 

 .  ك١ُٝ ايًؿع١ٝايؿشع ا٭ٍٚ: َبذأ اي

 . ايؿشع ايثاْٞ: ايتٓٛع ا٭طًٛبٞ

 ايـٛس ٚايظٝاقا .ايؿشع ايثايث: 

 .ؾشعإيًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش. ٚؾٝ٘  ا٫جتُاع١ٝكِٝ اياملبرث ايثايث: 

 عا١َ. إْظا١ْٝقِٝ ايؿشع ا٭ٍٚ: 

ًُكٞ قِٝ :  اْٞايؿشع ايث ـُ  . ايتعضٜض ا

 ؾشٚع.ث٬ث١ ٪ثش. ٚؾٝ٘ املبرث ايشابع: ايكِٝ ايعك١ًٝ املٓطك١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل

 . ايؿشع ا٭ٍٚ: ايعشض ايتاسخيٞ

ايؿشع ايثاْٞ: ايٓعش املـًرٞ

  ايؿشع ايثايث: اؿح١ ٚايربٖإ. 

 ايتُٗٝذ

 ٚؾٝ٘:

 أو َؿّٗٛ  قِٝ اـطاب ايذعٟٛ.

 و تعشٜـ َٛجض بظٛس٠ ا٭عشاف. ب

 :امل٪ثش" ِ اـطاب ايذعٟٛٝٳقٹَؿّٗٛ "أو  

 ّٛ َٔ خ٬ٍ ايتايٞ:ٚميهٔ يٓا إٔ ْتعشف ع٢ً املؿٗ
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 أ٫ّٚ: املعاْٞ ايًػ١ٜٛ:

 :ِٝٳ ِّػٳش َـذسايكٹ ُٳ١، ٖٚٚٞ ،(1)ٚٳايهرب ناي َٔ َعاْٝٗا:مجع قٹٝ

ُٳووو أْٗا 1 ٝٸ َٹ٬ُن٘) ،(2ا٭ػٝا٤، أٟ: ا٭َٛس املشجع١ٝ ؾٝٗا) ١َق ٖٳزٳا قٹٛاّ اَ٭َش ٚ  (.3َٚٓ٘ قٛهلِ: 

ُٳقٹ ووو أْٗا2  (. 4قذسٙ ٚمثٓ٘) : أ١ٟ ايؼ٤ٞٝ

 (. 5َا يؿ٬ٕ ق١ُٝ، أٟ: يٝع ي٘ ثبا  ٫ٚ دٚاّ ع٢ً ا٭َش)أْٗا تذٍ ع٢ً ثبا  ٚدٚاّ، ٜكاٍ: وو 3

 ـٹطاب ٚاملخاطب١ ًَاّ َٴشٳاجعٳ١: ا . (7)، ٚتٛجٝٗ٘ إىل ػخف آخش(6)ايَه

ًَٝ٘ املتٛاكٳع ايَّؿغ ٚقذ عشؾ٘ ؿاذ  "ايهًٝا " بكٛي٘: اـطاب ٖٛ ـٴٛد عٳ ٛٳ َٔ إؾٗاّ بٹ٘ املك ٘. ووو يؿُٗ َت٧ٝٗ ٖٴ

ًَاّ ٓٻؿع، ايَكا٥ٹِ َذيٛهلا ٚعٳ٢ً بايٛكع ايذٻاي١َّ ايعباسٳ٠ ع٢ً ٜٴطًل ثِ قاٍ ووو ٚايَه  باي

َٻا ؾاـطاب  ًَاّ ِإ ٞٸ ايَه ًَاّ َأٚ ايَّؿعٹ ٞٸ ايَه ٓٻؿظٹ  . (8)يٲؾٗاّ ايػٳري مٛ املٛج٘ اي

 :ٟٛع٠ٛ إىل اهلل تعاىل.ْظب١ إىل ايذع٠ٛ إىل اهلل، ؾاملشاد ٖٛ اـطاب املتعًل بايذايذٻعٳ

 ٚايتأثټش ٖٛ: اْؿعاٍ ٚقبٍٛ (9)امل٪ثِّش: َٔ ايتأثري، ٖٚٛ تشى أثش ٜظبب٘ امل٪ثِّش، إر ي٫ٛٙ ملا ٚجذ ا٭ثش ،

 . (10)ٚاطتحاب١ يًُ٪ثش، عٝث ٜعٗش ا٭ثش املشجٛ َٔ ؾعٌ ايتأثري

. ٚاؿظٞ نا٭جظاّ، ٚاملعٟٓٛ ٖٚزا امل٪ثِّش إَا ذظٞ ٚإَا َعٟٓٛ، ٚن٬ُٖا ي٘ تأثري ع٢ً َثً٘ أٚ ع٢ً اٯخش

 .(11)ناـطاب ٚاملباد٨ ٚا٭خ٬م

 ثاْٝا: املع٢ٓ ا٫ؿط٬ذٞ: 

                                                           
 (.268/  9ّ )2001داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  ،(و تٗزٜ  ايًػ١، حملُذ بٔ أمحذ بٔ ا٭صٖشٟ، ؼكٝل: قُذ عٛض َشع 1)

ٝٳِ" املعحِ ايٛطٝط، فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ بايكاٖش٠، )إبشاِٖٝ َـطؿ٢ / أمحذ ايضٜا  / ذاَذ2) عبذ ايكادس / قُذ ايٓحاس( داس ايذع٠ٛ  ( و اْعش : يف َعاْٞ ن١ًُ " قٹ

 ( َاد٠: قاّ. ٚغريٙ.  768/ 2. د.  .) 

 (.9/267( و اْعش: تٗزٜ  ايًػ١ )3)

 ( َاد٠: م ٚ ّ(2/520( و املـبا  املٓري يف غشٜ  ايؼش  ايهبري، ٭محذ بٔ قُذ بٔ عًٞ ايؿَٝٛٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ ، بريٚ  )4)

 د٠: قاّ.( َا768/ 2(و املعحِ ايٛطٝط )5)

 -ٖو  1421بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –( و احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ، ٭بٞ اؿظٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ طٝذٙ املشطٞ، ؼكٝل: عبذ اؿُٝذ ٖٓذاٟٚ، داس ايهت  ايع١ًُٝ 6)

2000 ( ّ5  /122.) 

(  َاد٠: خط .243/  1( و املعحِ ايٛطٝط )7)

 ٖٚٛ(،  419بريٚ  )ق:  ،قُذ املـشٟ، َ٪طظ١ ايشطاي١ -شٚم ايًػ١ٜٛ، ٭ٜٛب بٔ َٛط٢ ايهؿٟٛ ،ؼكٝل: عذْإ دسٜٚؽ ( و ايهًٝا ، َعحِ يف املـطًرا  ٚايؿ8)

ٚإٕ نإ قذ أخشد ريو َٔ خ٬ٍ ػشذ٘ يًتعشٜـ  .يًػري اٱؾٗاّ إساد٠ بؼشط ايٓؿظ١ٝ، ٚاملكاؿذ ٚاٱػاسا  ا٭يؿاظ مشٌ عٝث اـطاب َع٢ٓ ٚطع ايتعشٜـ بٗزا

اٱؾٗاّ قذ حيـٌ ثِ إٕ ، ، ٚريو َٓاقض ملا قشسٙ طابكاذاٍ اقتـشْا ع٢ً إٔ اٱؾٗاّ ٫ حيـٌ إ٫ با٭يؿاظ     ٛكع، ٚيهٔ ٫ ٜظًِ ي٘ ريو إ٫ يف يف ْؿع امل

 إٕٚا٫تـاٍ اـطابٞ بن ايٓاغ ْٛع َٔ إْٗا  باؿشنا  ٚاٱػاسا ، ٚبايتايٞ ؾإْٗا تذخٌ يف اـطاب إرا قـذ بٗا اٱؾٗاّ ٚتٛاكع عًٝٗا ايٓاغ، ٚيهٔ ميهٔ إٔ ٜكاٍ:

 إؾٗاَٗا يٝع يف َظت٣ٛ إؾٗاّ ا٭يؿاظ ٚايه٬ّ.  نإ

 . 279( و اْعش: ايهًٝا  ق 9)

 .683(و اْعش:  ايهًٝا  ق 10)

 .280، ق 279( و اْعش: ايهًٝا  ق 11)
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َٔ خ٬ٍ املعاْٞ ايًػ١ٜٛ ْظتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ َؿّٗٛ "قِٝ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش" تٓتعِ يف َلُْٛ٘ ا٭َٛس 

 ايتاي١ٝ: 

 َباد٨ َشجع١ٝ ْاظ١ُ ثابت١. .1

 .اتـاٍ ٚتٛاؿٌ َٛج٘ َتٓٛع بأطايٝ  َؿ١َٛٗ .2

 ٜتٛخ٢ َٓ٘ ايتؿاعٌ اٱجيابٞ َٔ قبٌ املٛجٻ٘ إيٝ٘. .3

ٚعًٝ٘ ؾُٝهٔ ايكٍٛ بإٔ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش ٖٛ: اتـاٍ دعٟٛ ؼهُ٘ َباد٨ َشجع١ٝ ثابت١ ٜ٪دٟ إىل 

 اْؿعاٍ املذعٛ ٚاطتحابت٘، يٝع ع٢ً ٚج٘ ايلشٚس٠. 

 ب. تعشٜـ َٛجض بايظٛس٠: 

طِ َٔ عٗذ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ. ٚقذ تظ٢ُ باؿشٚف تظُٝتٗا: امسٗا طٛس٠ ا٭عشاف، ٚعشؾت بٗزا ا٫

 .(1)اييت ابتذأ  بٗا، ؾٝكاٍ: طٛس٠ " املف"

 ْضيت ط١ًٜٛ ، ٖٚٞ أٍٚ طٛس٠(2)ْضٚهلا ٚتشتٝبٗا: ْضيت طٛس٠ ا٭عشاف مبه١، قٌٝ: إ٫ بلع آٜا  ْضيت باملذ١ٜٓ

 بعذ ْضيت عباغ، ابٔ عٔ صٜذ بٔ جابش عٓذ سايظٛ ْضٍٚ تشتٝ  يف ٚايث٬ثٕٛ ،ٖٚٞ ايتاطع١(3)ايهشِٜ ايكشإٓ َٔ

 .(5)املـرـ تشتٝ  يف . ٖٚٞ ايظٛس٠ ايظابع١(4)"اؾٔ" طٛس٠ ٚقبٌ "ق" طٛس٠ بعذ

ٖٹٞ ٜٳا  ٚٳمخع ٦َتإ عذد آٜاتٗا:  ٟٸ ؾٹٞ آ ٝٳن ؾٹٞ ٦َٚتإ ٚطت ٚايؼاَٞ، ايبٳـش ْٹ  .(6)ٚايهٛيف ٚاملهٞ املذٳ

 َٔ خـا٥ف ايظٛس٠ َٚكاؿذٖا: 

، ٚٚكعت يزيو َكذ١َ ٚخامت١ (7)أممِٗ َع ا٭ْبٝا٤ قـف يف ايتؿـٌٝ عشكت طٛس٠ ٍٚأ طٛس٠ ا٭عشاف

 اْتعُتا نثريا َٔ ايكٛاعذ ايذع١ٜٛ ٚايرباٖن اٱميا١ْٝ..

 ١ٝهامل املشذ١ً يف دع٠ٛ ا٭ْبٝا٤، ٛكٛعَأْٗا َٔ أٚا٥ٌ ايظٛس اييت رنش  غريٖا َٔ ايظٛس يف عٔ  اخت٬ؾٗاٚ

٭قٛاَِٗ يتهٕٛ منارجِٗ ًَرغ ا٭ط٠ٛ ٚا٫تباع طُٝا يف ؾحش ايذع٠ٛ ٚأطٗبت يف رنش أذذاث دعٛتِٗ 

 ؾٗٞ ١َُٗ جذا يف ٖزا ايباب.، اٱط١َٝ٬ احملُذ١ٜ

                                                           
 ( .5/ 8ٙ و )  1984تْٛع،  ،( و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش، حملُذ ايطاٖش ابٔ عاػٛس ، ايذاس ايتْٛظ١ٝ يًٓؼش1)

 ٜٚشجع يف اٯٜا  املختًـ يف ْضٚهلا إىل َعاْٗا َٔ نت  ايتؿظري ٚعًّٛ ايكشإٓ.( ٚغريٙ . 8/5( و اْعش: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش )2)

 (.87/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )3)

 (7/  8( و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش )4)

  ( 85/  3(و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )5)

ٜٳا : ) ( و اخ6) ٕٳ ،) 1سقِ: {املف}ت٬ؾٗا مخع آ ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا ايُهٛؾٹٞ  ٘ٴ ايذٸٜٔ}( عذ ٕٳ،29سقِ : {َٴخًـن َي ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٟٸ ٚايؼاَٞ  ٖٳا ايبٳـِش ُٳا })  ( عذ َن

ٕٳ} ِٵ تعٛدٴٚ ُٳا بٳذٳَأُن ٕٳ، )  29سقِ :{َن ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا ايُهٛؾٹٞ  ٓٻاس}( عذ ٕٳ،) 38سقِ : {كعؿا َٔ اي ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا املذْٝإ ٚاملهٞ  اؿظ٢ٓ ع٢ً ب  }. ( عذ

ٕٳ (. اْعش: ايبٝإ يف عذ آٟ ايكشإٓ، يعثُإ بٔ طعٝذ أبٛ عُشٚ ايذاْ 137سقِ : {ِإطشٳا٥ٹٌٝ ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا املذْٝإ ٚاملهٞ َأٜلا  ٞ، ؼكٝل: غامن قذٚسٟ ( ايثٻايٹث، عذ

. 155ّ ق 1994 -ٖو1414ايهٜٛت، ايطبع١: ا٭ٚىل،  ،ايرتاثاؿُذ، َشنض املخطٛطا  ٚ

 (88/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )7)
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ٗٸذ   تٛكٝ  يف ذحت٘ ٚق٠ٛ ٖذاٜت٘، ٚج٬ٍ نتاب اهلل ايهشِٜ، عع١ُ ببٝإ ملكاؿذٖا ا٭عشاف طٛس٠ ٚقذ َ

ا١َ إىل إٔ ايٓاغ طٝٓكظُٕٛ ووو تبعا يتعاًَِٗ َع اهلذ٣ ، ٚيف إطاس ايٓعش٠ ايع(1)املخايؿن هلا ٚإْزاس ايذع٠ٛ،

ايٛاسد َٔ اهلل ع٢ً يظإ سطً٘ ووو طٝٓكظُٕٛ إىل ؾشٜكن ؾشٜل طٝتبع اهلذ٣ ؾٗٛ عاج١ إىل تزنري ٚإسػاد، 

ٚؾشٜل طٝعشض عٔ اؿل ؾٗٛ عاج١ إىل إْزاس ٚؽٜٛـ، ٚيف ك٤ٛ ٖزا ايٓعش عشكت ايظٛس٠ َٛاكٝعٗا ٚبٝٓت 

 .(2)َكاؿذٖا

ٚقذ تٓاٚيت ايظٛس٠ َٛكٛعا  عذٜذ٠ بايبٝإ ٚاٱٜلا  ٚايعشض، َثًت َكاؿذ ١َُٗ يف إطاس ا٫ٖتُاّ ايعاّ 

، ٚيهٓٗا (3)املهٞ نً٘ .. َٛكٛع ايعكٝذ٠ ايكشإٓ َٛكٛع ٖٛ ا٭طاطٞ يًكشإٓ ايهشِٜ، ٚنإ َٛكٛع ايظٛس٠

 ا٭ع٢ً، ٚاملٮ باؾ١ٓ َبتذ١٥ نًٗا ايبؼش١ٜ سذ١ً فاٍ يف ..ايبؼشٟ ايتاسٜخ فاٍ يف تعشك٘ بأطًٛبٗا

 عًٝ٘ -آدّ يذٕ َٔ اٱميإ َٛن  تعشض املتطاٍٚ املذ٣ ٖزا ٚيف.. َٓٗا اْطًكت اييت ايٓكط١ إىل ٚعا٥ذ٠

 بٗا ٚميلٞ ايعكٝذ٠ ٖزٙ حيٌُ ايهشِٜ املٛن  ٖزا تعشض -ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ -قُذ إىل -ايظ٬ّ

 نٝـ: تتابع٘ يف ايظٛس٠ طٝام ٜٚشطِ ..قبٌٝ بعذ ٚقب٬ٝ جٌٝ، عذب ج٬ٝ ايبؼش١ٜ بٗا ٜٛاج٘. ايتاسٜخ َذاس ع٢ً

 ٚقـ نٝـ جاٚبت٘؟ ٚنٝـ املٛن  ٖزا خاطبٗا نٝـ اهلذ٣؟ َٔ َع٘ َٚا املٛن  ٖزا ايبؼش١ٜ اطتكبًت

 ناْت ٚنٝـ اهلل؟ إىل طشٜك٘ يف َٚل٢ أسؿادٖا املٛن  ٖزا ؽط٢ ٚنٝـ باملشؿاد املٛن  هلزا َٓٗا املٮ

 (..4)اٯخش٠ ٚيف ايذْٝا يف امل٪َٓن ٚعاقب١ املهزبن عاقب١

أؿٍٛ  ٚبٝإ اٱط٬ّ سطاي١ تكشٜش ٖٚٞ امله١ٝ، يف املشذ١ً ايذع٠ٛ أٖذاف ٚيف كُٔ ٖزا ايظٝام تٓاٚيت ايظٛس٠

 عاّ، بٛج٘ ٚايشطاي١ ايٛذٞ ٚتكشٜش ٚاؾضا٤، ايبعث ٚتكشٜش ٚايتؼشٜع، ايعباد٠ يف اهلل تٛذٝذ ايذع٠ٛ، اييت ٖٞ

 ٭جًٗا ناْت اييت ايذ١ٜٝٓ ايذع٠ٛ أؿٍٛ ٖٞ ٚتًو. خاق بٛج٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ١سطاي ٚتكشٜش

 (.5)اٱهل١ٝ ايشطا٫  مجٝع

 ٖزٙ ٖٞ أِٖ اــا٥ف ٚاملكاؿذ يف ايظٛس٠ ٚاملكاّ ٫ ٜتظع ٭نثش َٔ ريو.

                                                           
 (87/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )1)

( ٚ ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس، 196/ 14ٖو )  1420،  3( و اْعش: َؿاتٝ  ايػٝ ، ٭بٞ عبذ اهلل قُذ بٔ عُش ايشاصٟ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ، ط:2)

  ( .349/ 7ٱبشاِٖٝ بٔ عُش ايبكاعٞ ، داس ايهتاب اٱط٬َٞ، ايكاٖش٠ )

 (.1243/  3ٖو  ) 1412 -داس ايؼشٚم، بريٚ ، ايكاٖش٠، ايطبع١: ايظابع١ عؼش  ( و يف ظ٬ٍ ايكشإٓ، يظٝذ قط  إبشاِٖٝ ذظن،3)

 بتـشف ٜظري. (1244/  3( و يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )4)

 .(87/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )5)
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 املبرث ا٭ٍٚ: ايكِٝ املٓٗح١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش

 ذػٵايؿشع ا٭ٍٚ: ايشټ

ْٳكٹٝضٴ اَ٭َش، ٚٳج٘ إؿاب١ :ٚايشٻػاد، بايعُّٛ  ٚايشٻػٳذ ػٵذايشټ ِّ ٚايل٬ٍ ٚ  ٜبًؼ إٔ ايؿكٗا٤: ٖٚٛ عٓذ (.1)ايػٳ

. (2)بتـشؾات٘ اطتكٌ املش٤ بًػٗا إرا اييت ايظٔ ايكإْٛ: ٚيف ملاي٘، َـًرا دٜٓ٘ يف ؿاؿا ايتهًٝـ ذذ ايـيب

ٚايـٛاب ٚاهلذ٣  اؿل ، إٔ ايشػذ ٜع :51ْبٝا٤: ا٭   چڱ  ں  ں    ڻ  چ   ٚيف تؿظري قٛي٘ تعاىل:

(.3)تعاىل بايٛذٞ اهلل َٔ اؿاؿ١ً اـاؿ١ اهلذا١ٜ ع٢ً ٚايظذاد ايكا٥ِ

َٚٔ خ٬ٍ َا رٴنٹش ْظتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ قِٝ ايشػذ يف اـطاب ايذعٟٛ ٖٞ: )ا٫طتكا١َ، ٚايـٛاب، ٚايٓلخ 

 ٚاملظ٪ٚي١ٝ(.

ٝٻٓٗا إٔ ٚاكر١ ٚنثري٠، ميهٔ َٚعاْٝ٘ ؾٝٗا َعاٖشٙ إٔ إ٫ ٚقذ رنش ايشػذ يف ايظٛس٠ َش٠ ٚاذذ٠،  َٔ ْٳتٳبٳ

 خطابٗا ايزٟ سَنض ٖزٙ املعاْٞ ؾُٝا رنشٙ َٔ قٛاعذ ٚأؿٍٛ دع١ٜٛ، ٚريو نُا ًٜٞ: خ٬ٍ

ووووو ؾاطتكا١َ اـطاب ايذعٟٛ ٜع : إٔ تٓتعُ٘ عذد َٔ ايكِٝ اؿان١ُ ػعً٘ َكب٫ٛ َعك٫ٛ َ٪دٜا يػشض 

 ، َٚٔ ايكِٝ اؿان١ُ يًخطاب يف ٖزا ايباب، ا٭َٛس ايتاي١ٝ:ايذع٠ٛ ايظ١ًُٝ

ايٛطط١ٝ ٚا٫عتذاٍ يف ايتهايٝـ، ؾايتهايٝـ جض٤ َٔ اـطاب ايذعٟٛ ايزٟ ْع ، ٚقذ بشص  ٖزٙ ايك١ُٝ  _1

 ٜأخز إٔ إىل دع٠ٛ . ٚيف ريو31ا٭عشاف: چپ ڀ ڀ ڀڀچ يف طٝام ايظٛس٠، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

، (4)ٚاعتذاٍ قـذ ؾ٢ ٚيهٔ أٜذِٜٗ، بن ٚكعٗا اييت اهلل ْعِ َٔ ٜزٚقٛا ٚإٔ اؿٝا٠،  طٝبا َٔ ذّعِٗ ايٓاغ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ ٜٚ٪نذ ٖزا املع٢ٓ قٛي٘ تعاىل بعذٖا: 

. ٫ٚ خيؿ٢ َا يف ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ ْعش ٚططٞ إىل ايض١ٜٓ 32ا٭عشاف:  چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 .(5)اطتٓهاس يًػًٛ يف ايتكؼـٚايطٝبا ، ٚ

 . ٚاملع٢ٓ: 42٫ا٭عشاف چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چبٌ إٕ اهلل تعاىل مل ٜهًـ إ٫ مبا ٖٛ يف ٚطع اٱْظإ:

 قًٗا ععِ َع اؾ١ٓ إٔ ع٢ً يًهؿاس تٓبٝ٘ ، ٚؾٝ٘(6)ؾٝ٘ ؼشد ؾ٬ ٜظعٗا َا إ٫ ا٭عُاٍ َٔ ْؿظٶا ْهًـ

                                                           
 (.175/  3ٖو ) 1414 -بريٚ ، ايطبع١: ايثايث١  ،(و  اْعش: يظإ ايعشب، حملُذ بٔ َهشّ بٔ ع٢ً ابٔ َٓعٛس، داس ؿادس1)

 ( َاد٠: سػذ.346/  1(و املعحِ ايٛطٝط )2)

/  6(  ٚ إسػاد ايعكٌ ايظًِٝ إىل َضاٜا ايهتاب ايهشِٜ، ٭بٞ ايظعٛد ايعُادٟ ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ  )466/  20( و اْعش: ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس )3)

72.) 

 .(391/  4ايكاٖش٠  ) ،ايتؿظري ايكشآْٞ يًكشإٓ، يعبذ ايهشِٜ ْٜٛع اـطٝ ، داس ايؿهش ايعشبٞاْعش: ( و 4)

 ( 231و 14/230(و اْعش: َؿاتٝ  ايػٝ  )5)

 (437/  12(و جاَع ايبٝإ )6)
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. َٚع ؼًٌٝ ايطٝبا  ٚتٛطٝع باب ايتٓعِ مل حيشّ ع٢ً (1)ـع اي ؼٌُ غري َٔ ايظٌٗ بايعٌُ إيٝٗا ٜٛؿٳٌ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ چ ايٓاغ إ٫ خبٝثا ٚاك  اـبث، قاٍ تعاىل:

ٚطًِ مبا ٜثكٌ نٛاٌٖ ايٓاغ، ٚإمنا جا٤ مبا ٜتٓاط  َع .ؾًِ ٜأ  ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل ع157ً٘ٝ٭عشاف:  چ

. َٚشاعا٠ طبا٥ع ايٓاغ (2)ايعٗذ: ايثكٌ، أٚ: ؿٝـ اٱؿش ٖٚٛؾطشتِٗ َٔ ذٌ ايطٝبا  ٚؼشِٜ اـبا٥ث، ٚؽ

َٔ أِٖ ٚجٛٙ ايٛطط١ٝ ٚا٫عتذاٍ نُا يف كاطبتِٗ مبا ٜظتطٝعٕٛ ٜٚعشؾٕٛ ٜٚٓاط  ؾطشِٖ ٚجٗذِٖ، 

جيٗذِٖ، ٚاملعشٚف ظُاي٘ َٔ  ، أٟ: املٝظٛس ايزٟ 199٫ا٭عشاف:  چڄ  ڃ  ڃ   ڃچ قاٍ تعاىل:

ايٓيب  ٜظًه٘ ايزٟ املٓٗخ ، ٖٚٛ(4)ٚايًطـ بايشؾل اؿل ايذٜٔ إىل اـًل ٜذعٛ إٔ بايبا ٖزا َٚٔ(. 3)ا٭ؾعاٍ

 رٚ املٓٗخ ٖٚزا ايظٛا٤، ع٢ً عـاٙ َٚٔ َِٓٗ تبع٘ َٔ إيِٝٗ، سطايت٘ أدا٤ ؾ٢ ايٓاغ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َع

إسٖام.  ٫ٚ إعٓا ، ٬ؾ ايؼشٜع١، بأذهاّ امل٪َٓن أخز ٚايشؾل ؾ٢ املٝاطش٠: عًٝٗا، أٚهلا ٜكّٛ ث٬ث١، أؿٍٛ

 ع٢ً غشٜب١ يٝظت ايؼشٜع١ أذهاّ إٔ ٜع٢ٓ ٖٚزا ايبؼش، ٚطبٝع١ اؿٝا٠ َأيٛف عٔ بايٓاغ خيشد أ٫: ٚثاْٝٗا

 چڃ  چ  چ    چ تعاىل قٛي٘: اٱْظا١ْٝ. ٚثايثٗا يًرٝا٠ ايظًِٝ ايبٓا٤ ؿُِٝ َٔ ٖٞ ايٓاغ، ٚإمنا

 ٚجعً٘ ٚطًِ، عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً ْبٝ٘ ب٘ طبراْ٘ اهلل أدٸب يزٟا ايشبٸاْٞ، ا٭دب ٖزا متاّ َٔ ، ٖٚٛ 199ا٭عشاف: 

 .(5.. )بشطاي١ اٱط٬ّ اٱْظاْٞ اجملتُع ٚؿٌ ٚؾ٢ ايٓاغ، طٝاط١ ؾ٢ أَشٙ ٬َى

ايعذٍ، ٚأع  ب٘ اذتهاّ مجٝع ٚجٛٙ اـطاب ايذعٟٛ مبٝضإ عادٍ دقٝل خيلع يًرل ٚايعذٍ ٫ خيلع  _2

ٜٚ٪ٜذ  (6) .159ا٭عشاف :  چې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ ې  ې چ يٮَضج١ ٚا٭ٖٛا٤، قاٍ تعاىل: 

بايكٍٛ َٔ ػٗاد٠  ٜتـٌ َا نٌ يف ريو ، ٜٚذخ152ٌا٭ْعاّ:  چٹ  ٹ  ڤ    چ ريو قٛي٘ تعاىل:

 . (7)ٚدع٠ٛ ٚغري ريو

                                                           
(.242/  14(و َؿاتٝ  ايػٝ  )1)

 7ّ ) 1964 -ٖو 1384ايكاٖش٠، ايطبع١ : ايثا١ْٝ ،  –داس ايهت  املـش١ٜ  (و اؾاَع ٭ذهاّ ايكشإٓ ، ٭بٞ عبذ اهلل ايكشطيب، ؼكٝل : أمحذ ايربدْٚٞ ٚإبشاِٖٝ أطؿٝؽ،2)

 /300) 

 .(190، 189/ 2) ٖو 1407 -داس ايهتاب ايعشبٞ ، بريٚ ، ايطبع١: ايثايث١  عٔ ذكا٥ل غٛاَض ايتٓضٌٜ، ٭بٞ ايكاطِ ايضكؼشٟ، فٚايهؼا (326/  13( و جاَع ايبٝإ )3)

 (434/  15( و َؿاتٝ  ايػٝ  )4)

 ( باختـاس ٚتـشف.548و 545/ 5( و اْعش: ايتؿظري ايكشآْٞ يًكشإٓ )5)

 (.1403/ 3( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )6)

 .(180/  13) ايػٝ  ش: َؿاتٝ . اْع(7)
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َٚٔ اـطاب ايعادٍ عذّ ػاٚص قذسا  ايٓاغ ٚإَهاْاتِٗ َٚعاسؾِٗ، إ٫ مبا ٜٛان  ايؿطش٠ اييت قذ تػٝ  عٓذ 

 ،(1)، ٚايكظط َٔ َعاْٝ٘ ايعذ29ٍا٭عشاف:  چې   ې  ې  ىىچ اغ، ٚقذ قاٍ تعاىل َبٝٓا ريوبعض ايٓ

 . . (2) ذظٓا نْٛ٘ ايعكٍٛ يف ظٗش َٚا

َٚٔ ايعذٍ يف اـطاب ايذعٟٛ: بٝإ ٚج٘ ا٭َش ٚايٓٗٞ; مبع٢ٓ: ملارا ا٭َش، ٚملارا ايٓٗٞ، ذت٢ ٜهٕٛ ا٫َتثاٍ أٚ 

: إقا١َ اؿح١ ٚاٱتٝإ بايب١ٓٝ ايٛاكر١، ٚاملعحض٠ اييت ٫ ؼتٌُ ايتأٌٜٚ. ايشؾض عٔ ب١ٓٝ ٚاختٝاس تاّ. َٚٓ٘

َٚٓ٘: إعطا٤ امل١ًٗ ايهاؾ١ٝ، َٚٓ٘: احملاٚس٠ ٚاذرتاّ ايشأٟ ٚا٫ختٝاس. نُا إٔ َٓ٘: بٝإ اؾضا٤ جٳشٻا٤ٳ ا٫ختٝاس.

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ 

 ،  ٖٚزا نً٘ مما أػاس  إيٝ٘ آٜا  ٖزٙ ايظٛس٠ ايهشمي9.١ - 8ا٭عشاف:  چے    ھ  ھ        ھ  ھ

ايبعذ عٔ ايعٛد ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ، َع ايتٝظري ٚاذرتاّ إْظا١ْٝ اٱْظإ، ٚايرتنٝض ع٢ً إؿ٬  ايب١٦ٝ  _3

سنض عًٝٗا  َٚهْٛاتٗا، ٚايتًطـ يف ايٛؿٍٛ إىل ايػاٜا  َٔ غري غًٛ ٫ٚ امشاف. ٖٚزٙ َٔ أِٖ ايكِٝ اييت

اـطاب يف ايظٛس٠، ؾكذ بٝٓت ايظٛس٠ بٛكٛ  نثريا َٔ أطع ايؿ٬  اٱميا١ْٝ ٚنثريا َٔ أطع اهل٬ى 

ايهؿش١ٜ، ٚبٝٓت ايطشم امل٪د١ٜ يًؿٛص باؾ١ٓ ٚايطشم امل٪د١ٜ يًرتدٟ يف ايٓاس، ٚبٝٓت َٔ ٖٛ ايعذٚ ٚايـذٜل، 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    چ ٜا  ايتاي١ٝ:ٚبٝٓت اختـاق ايذعا٠ َٚذ٣ إَهاْاتِٗ، َٚـذام ريو يف اٯ

چ ، 27ا٭عشاف:  چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ک  گ  گچ ، 33ا٭عشاف:  چڎ  ڈ   ڈ  

چ  . 36ٚا٭عشاف:    چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې چ  ،24ا٭عشاف:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  

ا٭عشاف:  چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ ، 40ا٭عشاف:  چ ڑ  ڑ  ک            ک   ک  ک

 199ا٭عشاف:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃچ ،172ا٭عشاف:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ،174

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  چ 

. ٚايؼٛاٖذ 203اف: ا٭عش چۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  چ  ،188ا٭عشاف: چڤ    ڤ   ڤ    ڤ  ڦ    

نثري٠، ٖٚهزا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اـطاب ايذعٟٛ بٝاْا ٚاكرا ٫ عٛد ؾٝ٘ ٫ٚ غُٛض ٫ٚ يبع

                                                           
 -داس ايهت  ايع١ًُٝ  ( ٚ ايٓهت ٚايعٕٝٛ، ٭بٞ اؿظٔ عًٞ بٔ قُذ باملاٚسدٟ، ؼكٝل: ايظٝذ ابٔ عبذ املكـٛد بٔ عبذ ايشذِٝ،379/ 12(و اْعش: جاَع ايبٝإ )1)

 (..216/  2بريٚ  / يبٓإ )

(.35/  5ٖو ) 1418 -داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل  قُذ باطٌ عٕٝٛ ايظٛد،( و قاطٔ ايتأٌٜٚ، حملُذ مجاٍ ايذٜٔ ايكامسٞ، ؼكٝل: 2)
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ووووو ٚأَا ايـٛاب، ؾٗٛ ايظذاد يف ا٭َش، ٚٚقٛع اـطاب يف َٛقع٘ ايـرٝ ، ٚإؿاب١ اؿل، ٜٚذخٌ يف َعٓاٙ 

  يكٝاغ نٕٛ اـطاب ايذعٟٛ ؿا٥با أّ ٫؟ . ٖٚزٙ مسا(2)، ٚايٛقٛف ع٢ً اـري(1)ايثبا ، ٚفاْب١ اـطأ

ِٴ َا جا٤ ب٘ ايشطٌ بأْ٘ ذل ٚٳطٵ ی    چٚقذ أػاس  ايظٛس٠ إىل أ١ُٖٝ نٕٛ اـطاب ايذعٟٛ ؿا٥با، ؾُٔ ريو 

ې  ې  ې  چ . ٚاٱػاد٠ مبٔ ٜتٛخ٢ اؿل يف خطاب٘ ٚعًُ٘، قاٍ تعاىل:43ا٭عشاف:  چی  ی  ی  جئحئ  

، ٚايبٝإ بايتضاّ ايذاع١ٝ باؿل، نُا جا٤ ع٢ً يظإ َٛط٢ 159ا٭عشاف: چى  ى  ائ   ائ  ەئ   

. ٚاٱْهاس ع٢ً َٔ مل ٜتٛخ اؿل يف 105ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ عًٝ٘ ايظ٬ّ

.169ا٭عشاف:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ خطاب٘،

يذاع١ٝ يف ا٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ ٚطا٥ش خطابات٘، ذت٢ ٫ َٚٔ ايـٛاب يف اـطاب: بٝإ املٓٗخ ايزٟ ٜتٛخاٙ ا

ۀ    چ حيانِ إىل غري َٓٗح٘ ايزٟ اْتٗح٘، ٚمما أػاس  إيٝ٘ ايظٛس٠ يف ٖزا اؾاْ : إٔ ايذاع١ٝ إمنا ٜبًؼ عٔ اهلل

ک  چ  61ا٭عشاف:  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ .203ا٭عشاف:  چہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  

ٚايشطٍٛ إمنا ٜبًؼ َا أسطٌ ب٘ ٜٚتبع َا ٜٛذ٢ إيٝ٘، ٖٚٛ ٜذعٛ إىل قاطٔ  62ا٭عشاف:  چک  ک    

 طبراْ٘ ، ؾًٝع َٔ عادت٘ 28ا٭عشاف:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چا٭َٛس

ٔ تًكا٤ . ٖٚٛ ٜشبط ايٓاغ باهلل ايكادس ع٢ً ايتأثري ٚايتُهن ٚذذٙ، ٫ٚ ٜعٹذ ايٓاغ بؼ٤ٞ َ(3)ا٭َش بايكبا٥ 

ٱ  ٻ    ٻ  چ .129ا٭عشاف:  چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ ْؿظ٘،

 . َٚٔ ايـٛاب: ايبذ٤ باملتؿل عًٝ٘ يف اـطاب ٚايعشض 188ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ    

، ؾِٗ ٫  140ا٭عشاف:  چڃ  ڃ  ڃ  چ      چ ، 65، 59ا٭عشاف:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ

 ٕٛ إٔ ٜعبذٚا اهلل، ٚيهٔ َع اٱػشاى ب٘.مياْع

، 62ا٭عشاف:  چگ  گ  چ َٚٔ ايـٛاب: ايتزنري باملـاحل ٚاملٓاؾع اييت طٝحٓٝٗا املخاط  إرا اطتحاب،

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ ، ؾايٓـ  هلِ ٚيف ؿاؿِٗ، 68ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  پ  پ    چ 

هٔ اطتٓباط ٚجٛٙ ايـٛاب يف اـطاب ايذعٟٛ َٔ خ٬ٍ . ٖٚهزا مي96ا٭عشاف:  چپ   ڀ  ڀ  ڀ    

 َا عشكت٘ ايظٛس٠ ٚذظبٓا َا رنشْاٙ.

                                                           
( ٚ ايتعشٜؿا ، يعًٞ بٔ قُذ 317/ 3ّ. )1979 -ٖو 1399( و اْعش: َعحِ َكاٜٝع ايًػ١ ،٭محذ بٔ ؾاسغ يشاصٟ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ قُذ ٖاسٕٚ، داس ايؿهش، 1)

 .135ّ ق 1983-ٖو 1403عًُا٤ بإػشاف ايٓاػش، داس ايهت  ايع١ًُٝ بريٚ ، يبٓإ، ايطبع١: ا٭ٚىل اؾشجاْٞ،  ؼكٝل: مجاع١ َٔ اي

 (354/ 3ٖو ) 1414 -( و اْعش: ؾت  ايكذٜش، حملُذ بٔ عًٞ ايؼٛناْٞ، داس ابٔ نثري، داس ايهًِ ايطٝ ، دَؼل، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل 2)

 .(33/  5( و قاطٔ ايتأٌٜٚ )3)
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وووو ٚأَا ايٓلخ ٚاملظ٦ٛي١ٝ: ؾأع  بٗا: اتظاّ اـطاب ايذعٟٛ بأْ٘ يف ايػا١ٜ َٔ اؿظٔ ٚاؿه١ُ، ٚايكذس٠ ع٢ً 

 .(1)عشض نٌ َا تتطًب٘ ايذع٠ٛ بهؿا٠٤ ٚايتضاّ

ڄ     ڄ    چزٙ ايك١ُٝ بـٛس َتعذد٠: ؾُٔ ريو: إظٗاس اـٛف ع٢ً املذعٜٛنٚطٛس٠ ا٭عشاف قذ أباْت عٔ ٖ

ٻ  ٻ  پ  چ ،62ا٭عشاف:  چگ  گ  چ  . ٚإظٗاس ايٓـ  هلِ 59ا٭عشاف:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ٚا٫جتٗاد يف ايب٬ؽ، ٚايـرب ع٢ً َعاْذتِٗ  93ا٭عشاف:  چې  ېې      چ،  68ا٭عشاف:   چپ    

ٚنثش٠ ايتٜٓٛع يف ايعشض ٚا٭طايٝ  ٚإعطا٥ِٗ امل١ًٗ تًٛ امل١ًٗ، ٚايشمح١ ايعاٖش٠  ٚإعشاكِٗ ٚؼكريِٖ،

ٚايتًطـ يف اـطاب َعِٗ، ٚتػًٝ  جاْ  ايتبؼري ، ٚعذّ ايؼُات١ بِٗ ذاٍ ٚقٛع ايعزاب عًِٝٗ، إىل غري 

ا يف ريو َٔ ا٭َٛس اييت تذٍ ع٢ً ْلخ َٚظ٦ٛي١ٝ. ٖٚزٙ ٖٞ أِٖ سنا٥ض ٚقِٝ ايشػذ َٔ خ٬ٍ ؾُٗٞ هل

ايظٛس٠ .

ايؿشع ايثاْٞ: ايٛكٛ 

ايٛكٛ  َٔ ايكِٝ ا٭طاط١ٝ يف اـطاب ايذعٟٛ، ؾ٬ بذ إٔ ٜهٕٛ اـطاب ايذعٟٛ َٚلُْٛ٘ ٚاكرا بايٓظب١ 

 يًذاع١ٝ ٚيًُذعٛ، ٚايٛكٛ : ٖٛ ايعٗٛس ٚايبٝإ.

 ايتاي١ٝ:َٚٔ خ٬ٍ ايظٛس٠ ْظتطٝع إٔ ْذسى َعاٖش ايٛكٛ  يف اـطاب ايذعٟٛ، ٚاييت َٓٗا املعاٖش 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  چ ووووو ايترذٜذ ايذقٝل يًُطًٛب، َٔ َثٌ قٛي٘ تعاىل:

ؾايٓٗٞ .19ا٭عشاف:  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ :تعاىل قٛي٘ ، َٚثٌ 3ا٭عشاف: 

. (2)٭ٕ ا٭َش بايؼ٤ٞ ْٗٞ عٔ كذٙ بعذ ا٭َش ٜكتلٞ ايترذٜذ ايذقٝل، ٚإ٫ ؾإٕ ا٭َش ٜهؿٞ يف بٝإ املطًٛب،

 چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  چ ٚقٛي٘ تعاىل:

ؼذٜذ دقٝل يًهٝؿ١ٝ.  .205ا٭عشاف: 

مب  ىب   يب  چ وووو اطتعُاٍ أطًٛب ايتكشٜش تأنٝذا ع٢ً متاّ ايٛكٛ  يذ٣ املخاط ، ٚريو َثٌ قٛي٘ تعاىل

.22ا٭عشاف:  چيت  جث  مث      ىث    جت  حت  خت  مت      ىت    

چ    ، 32ا٭عشاف:  چچ    چ  چ    چ     ڇ    چ  وووو ايتأنٝذ ع٢ً ايتؿـٌٝ يف اـطاب: َثٌ قٛي٘ تعاىل

 . 174ا٭عشاف:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ .  52ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

                                                           
 (.411/  1( ٚ املعحِ ايٛطٝط )437/  5َعحِ َكاٜٝع ايًػ١ )( و اْعش: 1)

.181( و اْعش: ايهًٝا  ق 2)
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٘ٺ َ كبٍٛ، نإميإ ايبعض مبا دع٢ إيٝ٘ ا٭ْبٝا٤، وووو بٝإ إٔ اؿح١ قذ تكّٛ بعٌُ ايبعض باملطًٛب ع٢ً ٚج

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ ؾهٝـ قاَٛا با٭َش إرا مل ٜهٔ ٚاكرا، قاٍ تعاىل:

ۇ  چ ..75ا٭عشاف:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ    

ائ       ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ

 ، ؾإميإ أٚي٦و نإ عٔ ٚكٛ  اـطاب هلِ..   87ا٭عشاف:  چ

وووو قٝاّ ا٭دي١ ايؼاٖذ٠ بـذم اـطاب، ٚايـذم َٔ أِٖ جٛاْ  ايٛكٛ ، َٚٔ ا٭دي١ ع٢ً ؿذم اـطاب: 

 ڻ  ڻ  ڻ  چ     ايرباٖن ٚاملعحضا  اؿظ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ، َٚا َٔ ْيب إ٫ رنش أْ٘ جا٤ باٯٜا  ايذاي١ يـذق٘

 . 101ا٭عشاف:  چڻ    

. ٚبأْ٘ 157ا٭عشاف:  چڳ   ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ    چوووو ٚؿـ اهلل تعاىل ملا جا٤ ب٘ ايٓيب بأْ٘ ْٛس، قاٍ تعاىل:

203ا٭عشاف:  چے  ے  ۓ   ۓ  ﮲       چ بـا٥ش

 .157ا٭عشاف:  چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ وووو نٕٛ اـطاب َٔ غري املظتَٓهش عك٬

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ظ اـطاب ٚأطايٝب٘، َٚٔ ريو اطتذ٫ي٘ بايبذٖٝا ، َثٌ قٛي٘ تعاىل:وووو طٗٛي١ أيؿا

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷ ﮸    

                          ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 

ۋ  جئ  حئ   مئ  ىئيئ  جب                 ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت   

چ   ٚأَشٙ بايظٌٗ َٔ ا٭ٚاَش، َثٌ: ،197 – 191ا٭عشاف:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     

 ، ٚغريٖا.. 161ا٭عشاف: 

ـطاب يهٌ قّٛ مبا ٜعشؾْٛ٘ ٚمبا حيتاجْٛ٘، ٖٚزا ٜتل  َٔ خطاب نٌ ْيب يكَٛ٘ مبا ٜٓاطبِٗ، ووو تٜٓٛع ا

 نُا ٖٛ ٚاك  يف طٝام ايظٛس٠..

ووو اٱْهاس ايؼذٜذ ع٢ً َٔ ٜذٸعٞ عذّ املؿ١َٝٛٗ يف خطاب ايذع٠ٛ، ٚبٝإ إٔ ٖزا ا٫دعا٤ إمنا ْؼأ عٔ عٓاد أٚ 

أٚ غؿ١ً أٚ فايظ١ ملٔ ٜتــ مبثٌ ٖزٙ ايـؿا  ٚتٛاطٍإ اطتهباس أٚ جرٛد أٚ خبث أٚ تهزٜ  أٚ ؾظل 
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، ٖٚزٙ أَٛس ٜترٌُ ايؼخف رات٘ تبعا  مماسطتٗا ٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜترٌُ ايذاع١ٝ أٚ اـطاب ايذعٟٛ (1)عًٝٗا

 ٚصس ريو.

ٖزٙ ا٭َٛس رنشْاٖا نُعاٖش يًٛكٛ  يف اـطاب ايذعٟٛ، ٖٚٞ َٔ أِٖ ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ عًٝٗا 

 يف ٖزا اؾاْ .اـطاب 

 ايؿشع ايثايث: اؿٛاس

ِِّ يف إٜـاٍ ايب٬ؽ إىل املظتٗذف، ٖٚٛ أطًٛب عشض جٝذ قؿض يًتؿاعٌ ٧َٝٗٚ  اؿٛاس َبذأ َِٗ ٚأطاغ ق

ي٬طتكباٍ اؾٝذ، نُا ٜٛؾش إَهاْا  نبري٠ ع٢ً َظت٣ٛ ايذاعٞ ٚاملذعٛ َٚلُٕٛ اـطاب. ٚقذ بن اهلل 

ٚخاؿ١ يف ايذع٠ٛ إىل اهلل، يف َٛاكع نثري٠ َٔ نتاب٘، إَا باٱػاد٠  ٖزٙ ا٭١ُٖٝ يًرٛاس نأطًٛب ؽاط ،

ب٘ نأطًٛب ذهِٝ عٓذ ا٭َش باجملادي١ باييت ٖٞ أذظٓٔ أٚ بعشض ؿٛس َٔ اؿٛاسا  ٚاجملاد٫  ايػشض َٓٗا 

 يؿت ايٓعش إىل طشق٘ َٚذ٣ لاعت٘ ٚأُٖٝت٘ نك١ُٝ كابط١ يًُخاطب١ َع اٯخش.

ٚؿٛسا ذٛاس١ٜ َب١ٝٓ ع٢ً أطاغ ايتخاط ، ٚقذ تعذد  أٖذاؾٗا ٚتٓٛعت أطايٝبٗا  ٚطٛس٠ ا٭عشاف أٚسد  منارد

ٚأػخاؿٗا، ؾُٓٗا َا غً  عًٝ٘ جاْ  ا٫طتع٬ّ ٚايتكشٜش، ناؿٛاس َع إبًٝع، َٚع ايزٜٔ أخز اهلل عًِٝٗ 

ٝ٘، َٚٓٗا َا ايعٗذ بعذ َا أخشجِٗ َٔ ظٗٛس آبا٥ِٗ، َٚٓٗا َا اطتٗذف ايتٛجٝ٘ ٚاٱسػاد، ناؿٛاس َع آدّ ٚبٓ

نإ يًبٝإ ٚإقا١َ اؿح١ ٚتؿٓٝذ ايؼبٗا  نرٛاس ا٭ْبٝا٤ َع أقٛاَِٗ، َٚٓٗا َا نإ يبٝإ ايعًِ ٚاملعشؾ١ 

 ٚايؿلٌ ناؿٛاس بن أؿراب ا٭عشاف ٚأؿراب اؾ١ٓ ٚ أؿراب ايٓاس. 

ٚ َٛط٢ َع سب٘، ٖٚزٙ اؿٛاسا  َٓٗا َا نإ: بن أؿراب ؾ١٦ ٚاذذ٠ نرٛاس َٛط٢ ٚقَٛ٘ َٔ ب  إطشا٥ٌٝ، أ

أٚ بن خـّٛ نرٛاس َٛط٢ َع ؾشعٕٛ ٥٬َٚ٘، أٚ َع َعاْذ َظتهرب نُراٚس٠ اهلل ٱبًٝع، أٚ َع َٓا٥ٚن 

 َٚعاْذٜٔ أٚ جاًٖن نرٛاس ايشطٌ َع أقٛاَِٗ أٚ املٲ َِٓٗ.

 ٚبعض ٖزٙ اؿٛاسا  جا٤ بـٛس٠ َظٗب١ ٚبعلٗا بـٛس٠ َٛجض٠..

ٛٳ  نثريا َٔ قِٝ ٚنٌ ٖزٙ اؿٛاسا  يف ايظٛس٠ جا٤  يف  إطاس بٝإ أٚج٘ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش، ٚذٳ

ٚخـا٥ف اؿٛاس امل٪ثش، َٚٔ تًو ايكِٝ اؿٛاس١ٜ امل٪ثش٠ اييت رنشتٗا ايظٛس٠ ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛاؾش يف أٟ 

 ذٛاس ْاج ، ايكِٝ ايتاي١ٝ: 

 ا٫يتضاّ مببذأ ايتؼاسى َُٗا نإ َٛقـ اٯخش، ٖٚزا ٚاك  َٔ ذٛاسا  ايظٛس٠. .1

، ٖٚزا (2)اهلذ٤ٚ ٚايثك١ بايٓؿع، ؾ٬ ٜظتؿض ايذاع١ٝ َٔ ج١ٗ املعاْذ، بٌ جيٝ  ببظاط١ ٚؿذم .2

ا٭عشاف:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ميثً٘ قٍٛ ْٛ  عًٝ٘ ايظ٬ّ

                                                           
ٚغريٖا( 202، 146، 101، 76، 64، 58، 51، 48، 36، 28، 13، 10( و اْعش: طٛس٠ ا٭عشاف ، اٯٜا  )1)

 (.3/1311( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )2)
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ا٭عشاف:  چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چٖٛد عًٝ٘ ايظ٬ّ،  61

يل٬ٍ ٚايظؿ٘، ٖٚزا  اهلذ٤ٚ جيعٌ ايذاع١ٝ ٜتخاط  َكابٌ اتٗاّ املٮ َٔ أقٛاَِٗ هلِ با ،67

 بعُل ٚس١ٜٚ َٚظ٪ٚي١ٝ.

عذّ اطتعذا٤ ايطشف اٯخش بأٟ ؿٛس٠، ٭ٕ ايذاع١ٝ يذٜ٘ ٖذف أمس٢ ٜشٜذ ؼكٝك٘، ؾٝرتاد  .3

إىل اؿزس يف املخاطب١، ذت٢ ٫ ٜتِ تٛظٝـ أٟ أخطا٤ يف اـطاب يـاحل ايطشف امللاد، ٚمٔ 

 ١ اٱجابا  ٚدق١ اختٝاس ا٭يؿاظ.ًُْع يف خطاب ا٭ْبٝا٤ دق

ايرتنٝض ع٢ً ايؿهش٠ ٚاهلذف ٚعذّ ا٫لشاس ٚسا٤ ػبٗا  ٚقلاٜا جاْب١ٝ ٫ ؽذّ اهلذف  

ؾٗزا ايه٬ّ َٔ  .75ا٭عشاف:  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ چ ايذعٟٛ، َثٌ قٛي٘:

  ڃ   ڃ  ڃچامل٪َٓن ٜبن َعشؾتِٗ ايهبري٠ بأٖذاف ايعذٚ َٔ قٛهلِ اٱْهاسٟ:

.75ا٭عشاف:  چ چ  چ  چ

ژ  ژ  ڑ  چ قطع اؿٛاس يف ذاٍ ؼٛي٘ إىل جذٍ عكِٝ أٚ َٗاتشا  ٚؼذ ٫ طا٥ٌ َٓ٘، 

 .71ا٭عشاف:  چڑ  ک  ک  ک  کگ     

 ذظٔ ا٫طتُاع يًُراٚس ملعشؾ١ ؾر٣ٛ ايه٬ّ ٚايتُهٔ َٔ ايشد ايظًِٝ. .6

 اؾذ١ٜ يف اؿٛاس. .7

 هلذف ايذعٟٛ.اطتػ٬ٍ ايٛقت املتا  يف بٝإ اؿح١ ٚا .8

 ايبذ٤ يف ايٓكاط اييت ٜكٌ ؾٝٗا اـ٬ف أٚ ٜٓعذّ، ٚقذ أػشْا إيٝٗا طابكا . .9

.7ا٭عشاف:  چک  ک  گگ  گ  گ ڳچا٫طتعذاد بايعًِ ٚا٫ط٬ع 

ايـرب ٚاملذاسا٠، ٚريو بكذس اهلذف ايذعٟٛ، ٜٚعٗش ريو َٔ خ٬ٍ اـطاب املظٗ  َٔ ايذعا٠  

ذٞ عشق ٚؿرب َٔ قبٌ ايذعا٠، ملا ٜعًُٕٛ َٔ ؾلٌ ظاْ  ق١ً ن٬ّ املذعٜٛن، مما ٜٛ

 ايذع٠ٛ إىل اهلل ٚؾلٌ بٝاْٗا، )) ٭ٕ ٜٗذٟ اهلل بو سج٬ ٚاذذا خري يو َٔ محش ايٓعِ..((

(1).

گ  گ  چإظٗاس عٝٛب َعتكذ املذعٛ بأطًٛب تكشٜشٟ ٫ ٜظتطٝع إْهاس ذكا٥ك٘، 

.  71ا٭عشاف: چگ  ڳ  ڳ  ڳ   

                                                           
ملظٓذ، حملُذ بٔ إمساعٌٝ ايبخاسٟ، ؼكٝل: قُذ صٖري بٔ ْاؿش ايٓاؿش، داس طٛم ايٓحا٠، تشقِٝ: قُذ ؾ٪اد ( و اؿذٜث أخشج٘ ايبخاسٟ يف ؿرٝر٘ اؾاَع ا1)

.  ٚغريٙ..2942( سقِ: 47/ 4ٖو، عٔ طٌٗ بٔ طعذ ) 1422عبذ ايباقٞ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 
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چ         ،73ا٭عشاف: چىئ ىئ ی چاس، ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً املآ٫ إدخاٍ املٛاعغ يف اؿٛ 

.86ا٭عشاف:  چۓ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ    

چ ايتعشٜض ظٌٗ املذعٛ مبا عٓذ ايذاع١ٝ، ٚبعذّ اطتعُاي٘ أدٚا  ايعًِ اييت ٖٚب٘ اهلل إٜاٖا .14

. إىل غري 179ا٭عشاف:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  

 َٔ قِٝ اؿٛاس اييت رنشتٗا أٚ أػاس  إيٝٗا ايظٛس٠. ريو

 املبرث ايثاْٞ: ايكِٝ ا٭طًٛب١ٝ ايًؿع١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش

 ايك١ُٝ ايًؿع١ٝايؿشع ا٭ٍٚ: َبذأ 

ٚأسٜذ بٗزا املبذأ إٔ ايذاع١ٝ ٜٓبػٞ إٔ خيتاس أيؿاظا ٚمج٬ َٓاطب١ يًراٍ ٚايؼخف املخاط ، ٜٚهٕٛ ريو 

ي٘ د٫ي١ أق٣ٛ َٔ اييت قذ ٜ٪دٜٗا أٟ يؿغ آخش أٚ مج١ً أخش٣ يف ْؿع اؿاٍ َٚع ْؿع ا٫ختٝاس َكـٛدا ٚ

 ايؼخف، نُا أْ٘ ٜهٕٛ َعربا عٔ املٛقـ بؼٍُٛ ٚدق١ ٚؿذم ٜٚظش. 

ٚايظٛس٠ ايهشمي١ أػاس  إىل ٖزا املبذأ، ٜٚتبن ريو َٔ ايٓعش يف خطاب ا٭ْبٝا٤ َع أقٛاَِٗ ٚنٝـ ناْٛا 

املعرب٠ عٔ املكـٛد بإجياص ٚمشٍٛ أٚ بتؿـٌٝ أذٝاْا، عظ  املكتل٢، ٖزا َٔ ج١ٗ خيتاسٕٚ ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ 

ٚٵٙ.  ٫ٚ ػو إٔ يزيو  ٜٳترشٻ َٚٔ ج١ٗ أخش٣ ٜتبن ريو َٔ أَش اهلل يشطً٘ مبا ٜٓبػٞ إٔ ٜكٛيٛٙ أٚ ٜأَشٚا ب٘ ٚ

٣ ايؼٍُٛ. َٚظت٣ٛ أثشا  نبريا ع٢ً عذ٠ َظتٜٛا : َظت٣ٛ ايٛقت ٚاؾٗذ. َٚظت٣ٛ ايتأثري ٚاؾذ١ٜ. َٚظتٛ

املـذاق١ٝ. َٚظت٣ٛ ايؿِٗ املباػش...ؾؿٞ ايٛقت ٚاؾٗذ ٖٓاى بعض ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ ؼتاد إىل ٚقت ٚجٗذ 

ٌٻ يٝتل  املشاد بٗا، نُا إٔ بعض ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ َظت٣ٛ تأثريٖا أع٢ً َٔ غريٖا، ٚنزيو ٖٞ يف  أق

ا. َٚكـذٟ ٖٓا إٔ أعشض بعلا َٔ تًو َظت٣ٛ ايؼٍُٛ ٚاؾذ١ٜ ٚاملـذاق١ٝ َٚظت٣ٛ ؾِٗ املخاطبن هل

 ايكِٝ ايًؿع١ٝ َٔ غري اطتكـا٤، ؾايكـذ ٖٛ ايتُثٌٝ ؾكط.

 ٚقذ جا٤ بٝإ تًو ايكِٝ ايًؿع١ٝ يف ايظٛس٠ َٔ خ٬ٍ ؿٛستن، عظ  ؾِٗ ايباذث، ُٖا:

س٠ عا١َ، َٚٔ ايـٛس٠ ا٭ٚىل: ا٫ٖتُاّ بايكٍٛ عَُٛا نك١ُٝ يًب٬ؽ ٚايٓكٌ، طٛا٤ يف ايذع٠ٛ إىل اهلل أٚ بـٛ

 ا٭َث١ً ع٢ً ريو: 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ ووو ايتٓـٝف بايؿعٌ "قٌ" يف َٛكع ٜذٍ ع٢ً كشٚس٠ أَا١ْ ايٓكٌ عٔ اهلل نكٛي٘:

 چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  .29ٚا٭عشاف:  چې   ې  ې  ىى  چ ، ٚ 28ا٭عشاف:  چۈٴۇ  

. ؾٗزٙ أَٛس ٫ ٜـ  ايكٍٛ ؾٝٗا َٔ قبٌ أٍّٟ نإ 33شاف: ا٭ع چ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   چ  ٚ ،32ا٭عشاف: 

 ٫ٚ نٝؿُا اتؿل، ٚإمنا ٫ بذ َٔ ؼشٟ ايذق١ يف ْكًٗا ٚتبًٝػٗا. 
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ا٭عشاف:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ ، قاٍ تعاىل:(1)ووو اٱْهاس ايؼذٜذ ع٢ً َٔ ٜكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ

ٚاملبايػ١، بٌ إٜشاد ؼشِٜ ريو ؿشحيا،  يًترشٜـ َذعا٠ ٭ْ٘ ايُؿرؽ; يف ايكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ ، ٚإدساد 28

ٚيف ٖزا  ،،33ا٭عشاف چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ چإىل إٔ قاٍ:  چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ چ قاٍ تعاىل:

 بٝإ ٚاك  ـطٛس٠ ايكٍٛ ٚأُٖٝت٘.

ڻ   ڻ  ۀ  چ ، َثٌ:ووو أَشٴ ايٓيب ؿ٢ً عًٝ٘ ٚطًِ بايؿعٌ "قٌ" يف َٛكع بٝإ ذكٝك١ ايشطٍٛ ٚقذسات٘

       چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  چ َٚثٌ: .158ا٭عشاف:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ا٭عشاف:  چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  چ ، َٚثٌ:187ا٭عشاف:  چيت  جث   مث  ىث  يث   چ

. 203ا٭عشاف:  چہ  ھ   ھ  ھ  ھے    ہ  ہ    ہ  چ ، ٚقٛي٘:195ا٭عشاف:  چ  جب  حب  خب  چ ، ٚقٛي٘: 188

ٚيف ٖزا بٝإ إٔ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜكٛيٕٛ إ٫ مبا ِٖ كٛيٕٛ ؾٝ٘ ٚب٘ َٔ ايكٍٛ.

ووو إػٗاد اهلل اـًلٳ ع٢ً أْؿظِٗ مبا قايٛٙ يف عامل ايزس ذت٢ ٫ ٜٓهشٚٙ أٚ حيشؾٛٙ ٜٚتُٕٗٛ غريِٖ، قاٍ تعاىل

ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄچ 

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ  

، ٚيف ٖزا تٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ يٲْظإ إٔ ٜترشص يف قٛي٘ ٚإٔ ٜتحٓ  ايه٬ّ بػري 173 - 172ا٭عشاف:  چ

 اؿكٝك١ ٚيٛ نًؿ٘ ريو َا نًؿ٘.

با٭يؿاظ ٚاؾٌُ نٛعا٤ يًُعاْٞ َٚعرب٠ عٓٗا، ٚأْا ٖٓا أسٜذ بٝإ اػاٙ ا٭يؿاظ  ايـٛس٠ ايثا١ْٝ: ا٫ٖتُاّ 

ٚاؾٌُ مٛ خذ١َ تٛكٝ  اـطاب ٚتؿِٗٝ املخاَط ، يف إطاس ايكِٝ اـطاب١ٝ ايذع١ٜٛ. َٚٔ ا٭َث١ً ع٢ً 

 ريو: 

ڎ  ڎ  چ ًٛب١، نكٛي٘:ووو ا٫قتـاس ع٢ً َا ٜؿٞ بايػشض َٔ ايه٬ّ َٔ غري إطٓاب، َع اٱٜؿا٤ بايذ٫ي١ املط

، اتُٗٛٙ بايل٬ٍ ؾٓؿ٢ ْٛ ٷ عًٝ٘ ايظ٬ّ ايل٬ي١ ٚمل ٜٓـ ايهزب، ٖٚزا َٔ ايتٓبٝ٘  61ا٭عشاف:  چڈ  

 67ا٭عشاف:  چی  ی  جئ     چٖٚٛ ٚاف بػشض ْؿٞ ايهزب عٓ٘، ٚيف قٛي٘: (2)بٓؿٞ ا٭د٢ْ ع٢ً ْؿٞ ا٭ع٢ً

                                                           
ٚغريٙ، ايطبع١ : ايشابع١ ،  ،داس اٱسػاد يًؼ٦ٕٛ اؾاَع١ٝ ، محف، طٛس١ٜ سٜٚؽ ،( ٚ إعشاب ايكشإٓ ٚبٝاْ٘، حملٝٞ ايذٜٔ بٔ أمحذ َـطؿ٢ د99/ 2و اْعش: ايهؼاف ) (1)

( ٚغريُٖا.3/337ٖو ) 1415

(2/113( و اْعش: ايهؼاف، اؿاػ١ٝ )ا٫ْتـاف( )2)
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ت١ُٗ ايهزب، إَا انتؿا٤ بشد إذذ٣ ايتُٗتن عٔ سد ا٭خش٣ ، سد ٖٛدٷ عًٝ٘ ايظ٬ّ ع٢ً ت١ُٗ ايظؿا١ٖ ٚأٌُٖ 

 ٚريو أٜلا ٜؿٞ بايػشض. (1)٫قتلا٥ٗا هلا، أٚ إٔ نْٛ٘ سطٍٛ َٔ اهلل ٜثبت ؿذق٘

ووو ايكـذ إىل ايظٗٛي١ ٚايٝظش يف اـطاب َٔ خ٬ٍ ايتعاطٞ َع ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ ط١ًٗ ايتعبري ٚايذ٫ي١، َع 

: كشب املثٌ اؿظٞ يٮَش املعٟٓٛ، ٚنٕٛ املُثٌ ب٘ َٔ ب١٦ٝ املخاطبن أٚ اٱجياص ٚعذّ اٱخ٬ٍ، َٚٔ ريو

،  58ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ ڀ      ڀ  ڀٺ  چ َعشٚف يذِٜٗ، َثٌ قٛي٘:

ڃ   چ  چ . َٚٔ ٖزا قٛي٘: (2)ؾٗزا َثٌ ٚاك  ٜبن ايؿشم بن امل٪َٔ ٚايهاؾش مبا ٖٛ َعشٚف يف ايب١٦ٝ

 ٜٛاسٟ املادٟ ايًباغ إٔ ٚتذسنٕٛ ؼظٸٕٛ أْهِ ، ؾهُا 26ا٭عشاف:  چڇ  ڇڍ      چ  چچ  ڇ  ڇ

ٝٳِ َٔ اهلل ٜٓضي٘ ايزٟ ايًباغ إٔ أٜلّا تعًُٛا إٔ ؾٝح  اؿظ١ٝ املاد١ٜ ايظ٠٤ٛ  ب٘ ٜٚظرت ٜٛاسٟ إمنا ايكٹ

ؾٗٛ أَش تكشٜيب ، ايٛصٕ َعًّٛ مبا ٖٛ َؼاٖذ،  8ا٭عشاف:  چڳ  ڳ  ڱڱ  چ ٚقٛي٘: (.3)املع١ٜٛٓ طٛا٤تهِ

ڭ   ڭ  چ ، ٜٚكشب َا ٜكع ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚقٛي٘: (4)هلِ تعشؾ٘ ايعشب َٔ يظاْٗا، ٜؼٌُ اؿع ٚاملع٢ٓ

،ؾٝ٘ َثٌ ملٔ ٜهزب بآٜا  اهلل ٜٚٓظًخ عٓٗا بايهً  اي٬ٖث يف نٌ ذاٍ ٚغشك٘ 176ا٭عشاف:  چۇ  

ٌٷ  40ا٭عشاف:  چں  ںڻ   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ. ٚقٛي٘: (5)ايتؼٓٝع ، َث

 . (6)يًؼ٤ٞ املظترٌٝ

 چ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ َٚٔ ريو أٜلا: ايتؿـٌٝ ايهبري يبعض ا٭ػٝا٤، ٚقٛي٘:

. ٚقذ أػشْا يزيو طابكا.33ا٭عشاف: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ َٚٔ ريو أٜلا: ايٛؿـ ايذقٝل يبعض ا٭ػٝا٤، َثٌ:

، ع٢ً اعتباس ا٭طـ بذ٫ َٔ 150ا٭عشاف:  چپ  پ  چ .  َٚثٌ قٛي٘ :158،  157ا٭عشاف:  چڇ  

 . إىل غري ريو. (7)ايػل  أٚ ذا٫ َٓ٘ 

                                                           
 – ايع١ًُٝ ايهت  عط١ٝ، داس ايباسٟ عبذ عًٞ: ا٭يٛطٞ، ؼكٝل اهلل عبذ بٔ قُٛد ايذٜٔ املثاْٞ، يؼٗاب ٚايظبع ايععِٝ ايكشإٓ تؿظري يف ( و اْعش: سٚ  املعا1ْٞ)

 (.393/ 4) ٖو 1415 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١

 ايعشبٞ، ايهتاب املٗذٟ، داس ايشصام عبذ: ،ؼكٝل ابٔ اؾٛصٟ ايشمحٔ عبذ ايؿشد أبٛ ايذٜٔ ايتؿظري، ؾُاٍ عًِ يف املظري صاد( ٚ 497/ 12( و اْعش: جاَع ايبٝإ )2)

 .(132/ 2) ٖو 1422 - ا٭ٚىل: بريٚ ، ايطبع١

 .(4093/  7)ّ  1997 ايّٝٛ، عاّ أخباس ايؼعشاٟٚ، َطابع َتٛيٞ ) اـٛاطش( حملُذ ( و تؿظري ايؼعشا3ٟٚ)

 (13/447( ٚيظإ ايعشب )2/102اْعش: صاد املظري )  و (4)

 .216 يبٓإ ، ق بريٚ ، ايع١ًُٝ، ايهت  ايذٜٔ، داس مشع شاِٖٝإب: ايذٜٓٛسٟ، ؼكٝل قتٝب١ بٔ َظًِ بٔ اهلل عبذ قُذ ، ٭بٞ( و اْعش: تأٌٜٚ َؼهٌ ايكشآ5ٕ)

( ٚغريٙ.4/358( و اْعش: سٚ  املعاْٞ )6)

 (.9/178) ّ 1990: يًهتاب، عاّ ايعا١َ املـش١ٜ اهل١٦ٝ سكا، عًٞ بٔ سػٝذ ، حملُذ(اؿهِٝ )تؿظري ايكشإٓ ؿظري املٓاس( و اْعش: ت7)
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،  ٚرنش 26ا٭عشاف:  چڃ   چ  چ    چووو رنش بعض ايٛظا٥ـ ايبذ١ٖٝ يٮػٝا٤ نُا يف قٛي٘ تعاىل:

ٜٴػَؿ ې  ې  چ يف قٛي٘ تعاىل: (1)ٌ عٓٗا، نٛظا٥ـ ايشٜا بعض ايٛظا٥ـ اييت ٫ تذسى بػري عًِ، أٚ قذ 

. ٖٚزا َٔ ايبٝإ ايزٟ قذ حيتاد إيٝ٘ بعض ايٓاغ ٜٚشد 57ا٭عشاف:  چې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ     

ع٢ً تظا٫٩تِٗ.

.57ا٭عشاف : چی  جئ  حئ  مئ   چووو ايتعًٌٝ يبعض ا٭ػٝا٤، َثٌ قٛي٘

ک  ک  چ٫ي١ ايٛاطع١ مما ٜعذد جٛاْ  ايؿِٗ ٚجيعًٗا َكبٛي١، َثٌووو اجمل٧ٝ بايه١ًُ أٚ ايعباس٠ را  ايذ

ؾاؾُع ٖٓا ٜذٍ ع٢ً تٓٛع أٖذاف ايشطاي١ ٚتٓٛع أؾشاد َا جا٤ ب٘ ايشطٌ إيِٝٗ ٚبًػِٖٛ  .63، 62ا٭عشاف:  چ

، ع٢ً قشا٠٤ )يؿتٻرٓا( بايتؼذٜذ، ٚنزيو " بشنا " باؾُع، 96ا٭عشاف:  چپ  پ  پ    چ،(2)إٜاٙ

،َٚٔ (4)، ٜشاد بٗا ا٫طتخ٬ف ذظا َٚع74٢ٓ، 69 ا٭عشاف: چٹ    چ، ٚن١ًُ(3)ع٢ً املبايػ١ ٚايتٓٛع تذ٫ٕ

ۓ  چ ، ٚقٛي٘:(5)146ا٭عشاف:  چک  ک  چ  ٚقٛي٘:   چ ڈ  ڈچ ،َٚٔ ريو قٛي٘:(4)َٚع٢ٓ

، ؾٗز عباسا  ٚايؿاظ ٚاطع١ ايذ٫ي١ 167، 167ا٭عشاف:  چک  ک  کگ    چ،(6)163ا٭عشاف:  چۓ

.(7)ؿّٗٛايذ٫ي١ َتعذد٠ اي

ڌ  ڎ  چ، 135ٚا٭عشاف:  چں  ں  ڻچٖٚهزا لذ ٖزا ايتٛطع يف َعاْٞ قٛي٘:

ۈ  چ ، ٚ 162ا٭عشاف:  چۀ  ۀ  ہ    چ ، ٚ 141ا٭عشاف:  چژ  ڑڑ    ڎڈ  

ے  ۓ   ۓ    چ ، ٚ 199ا٭عشاف:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ ، ٚ 169ا٭عشاف:  چۓ   چ ، 163ا٭عشاف:  چ

،  إىل غري ريو َٔ ايهًُا  ٚايعباسا  ايٛاسد٠ يف ايظٛس٠ مما ٜعذ جاَعا ٭ؾشاد َٚعإ  203ا٭عشاف:  چ﮲   

نثري٠.

                                                           
 قُذ ابٔ بٔ ، يعبذ ايشمحٔٚاْعش: ا٫خت٬ف ايكشا٤ يف ن١ًُ )بؼشا( مما ٜذٍ ع٢ً ايٛظا٥ـ. اْعش : ذح١ ايكشا٤ا ( 10/5850( و اْعش: تؿظري ايؼعشاٟٚ )1)

 .286ق  ايشطاي١، داس ا٭ؾػاْٞ، طعٝذ: ؼكٝل صل١ً،

: ذٛاػٝ٘ ٚكع ايػشْاطٞ، ايثكؿٞ ايضبري بٔ بشاِٖٝإ بٔ ٭محذ ايتٓضٌٜ، آٟ َٔ ايًؿغ املتؼاب٘ تٛجٝ٘ يف ٚايتعطٌٝ اٱؿاد بزٟٚ ايكاطع اْعش: ٬َى ايتأٌٜٚ و (2)

 . 204، ٚ ق 203ق  يبٓإ، بريٚ ، ايع١ًُٝ، ايهت  ايؿاطٞ، داس عًٞ قُذ ايػ  عبذ

 (9/21. ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش )288(و اْعش: ذح١ ايكشا٤ا  ق 3)

 (. ٚغريٙ.2/117( و اْعش: ايهؼاف )4)

 (..9/170( و اْعش: تؿظري املٓاس )5)

 (.4/2293ٚتؿظري ايؼعشاٟٚ )، ْعش: تؿظري املٓاس( و ا6)

(.4418/ 7( و اْعش: تؿظري ايؼعشاٟٚ )7)
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ووووو ايتهشٜش يبعض اؾٌُ ٚا٭يؿاظ، ٭غشاض َٓٗا: ايتأنٝذ أٚ ايتٛكٝ  أٚ بٝإ ٚذذ٠ ٖذف ايكا٥ٌ ٖٓا ٖٚٓاى، 

ٌٍ َكتل١ٝ يزيو، َثٌ: چ ، 65ا٭عشاف:  چې  ې  ې     ىى  ۉ  ۉ  ې    چأٚ بٝإ إٔ ذاي١ املخاَطبن يف ن

...  69ا٭عشاف:  چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ، ٚ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

بعض ػٛاٖذ ا٫ٖتُاّ بايكِٝ ايًؿع١ٝ يف اـطاب ايذعٟٛ َٔ خ٬ٍ ايظٛس٠ َٔ غري اطتكـا٤.

 ايؿشع ايثاْٞ: ايتٓٛع ا٭طًٛبٞ

 (1)ٝ  اـرب ٚاٱْؼا٤ ٚايتكشٜش ٚايتـٜٛش، ٚقذ بشص ا٭طًٛب ايتكشٜشٟجا٤ خطاب ايظٛس٠ َتٛصعا بن أطاي

ٚنزيو ا٭طًٛب اـربٟ، ٭غشاض ٤٫َت َٛكٛع ايظٛس٠ ا٭بشص، ايزٟ ٖٛ  (2)ٚايتـٜٛشٟ يف خطاب ايظٛس٠

ٜٴظٵِش اـطاب ٚٚكٛذ٘، أَا ايتكشٜش ؾكذ َش َعٓا نٝؿ١ٝ ذـٍٛ  َٛكٛع ايعكٝذ٠، ٖٚزا ٜـ  يف َـًر١ 

اب ب٘، ٚأَا اٱخباس ؾإْ٘ ذها١ٜ ذاٍ ؾ٬ حيتاد إىل بٝإ نٝؿ١ٝ ذـٍٛ ايٛكٛ  َٔ خ٬ي٘، ٚأَا ٚكٛ  اـط

ٜٵٔ إ٫ إٔ ايتـٛس اؿاؿٌ َٔ جشٻا٤ ايتـٜٛش باحملظٛغ  ايتـٜٛش ؾٗٛ ٚإٕ نإ أطًٛب أدم ٚأعُل َٔ اٯخٳشٳ

َٳ ٷ ؾٝ٘ عٝث إٕ نٌ إْظإ حيـٌ ي٘ ايتـٛس بكذس َعطٝات٘ ايؿ َٴتظا هش١ٜ ٚايعك١ًٝ، ٚاٱْظإ ٚايبذٳٖٞ 

 َهًـ بكذس ريو، ٖٚزا ٖٛ ٚج٘ ايٛكٛ  يف ٖزا ا٭طًٛب.

ظٛس٠، ٚقذ َٚٔ ا٭طًٛب ايتـٜٛشٟ: كشب ا٭َثاٍ ٚايتؼبٝٗا  ٚايكـف ٚايتكابٌ، ٚغريٖا مما ٚسد يف طٝام اي

 چ   مب  ىبچ َٚٔ ا٭طًٛب ايتكشٜشٟ: َا ٚسد َٔ اطتؿٗاَا  تكشٜش١ٜ َٚٓٗا:أؾشد  ي٘ ايؿشع ايتايٞ 

، أٚ َا ٜشد 169ا٭عشاف:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       چ . ٚ 172ا٭عشاف:  چڄ  ڄڄ    چ. ٚ 22ا٭عشاف: 

 .(3)َٔ تكشٜشا  يف ْٗا١ٜ عشض َعن ٚخاؿ١ يف آخش اٯٜا ، نحٌُ َكشس٠ ملا قبًٗا

املتعذد٠ املعاْٞ، َٚٔ أطايٝ  اـرب اييت ٚسد  يف ايظٛس٠: ايٛؿـ ٚاؿها١ٜ ٚايظشد ايتاسخيٞ ٚاؾٌُ اؾاَع١ 

 إىل غري ريو. ٚأَث١ً ٖزٙ ا٭طايٝ  ٚاكر١ يف طٝام ايظٛس٠ ٫ أسٜذ اٱطاي١ بزنشٖا.

 َٚٔ أطايٝ  اٱْؼا٤ اييت ٚسد  يف ايظٛس٠: 

،  12ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ    چووو أطًٛب ا٫طتؿٗاّ، إْهاسٜا ٚغري إْهاسٟ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

.80ا٭عشاف:  چۆ  ۆ  چ ، 69ٚ، 63ا٭عشاف:  چڱ  ں     ں  ڻ         ڱ  ڱچ ٚقٛي٘ تعاىل: 

ٻ  ٻ  پ  پ     چ، ٚ 27ا٭عشاف:  چڑ  ڑ   ک  چووو أطًٛب اٱسػاد ٚا٭َش، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

...31ا٭عشاف:  چپ    

                                                           
 (1245/ 3( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )1)

 .9ق  عؼش٠ ايظابع١ ايؼشع١ٝ ايؼشٚم، ايطبك١ ، داس إبشاِٖٝ قط  ، يظٝذ( و اْعش: ايتـٜٛش ايؿ  يف ايكشآ2ٕ)

.68ق  ( و اْعش: ايتـٜٛش ايؿ  يف ايكشآ3ٕ)
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.74ف: ا٭عشا چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ ، 86ا٭عشاف:  چڱ  ڱ  چ ووو أطًٛب ايٓٗٞ َثٌ قٛي٘:

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ           چ، ٚقٛي٘: 85ا٭عشاف:  چڳ  ڳ  ڱ  چ ووو أطًٛب ايؼشط، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

.96ا٭عشاف:  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ . ٚقٛي٘:89ا٭عشاف:  چ

 ايظٛس٠  ٖٚٛ يف ن٬ّ ا٭ْبٝا٤ يف  چڃچ ٚ قٛي٘: چڻ  ۀ   چووو أطًٛب ايٓذا٤ َثٌ قٛي٘:

عإ ايٓعش يف ٖزا ايتٓٛع يف ا٭طايٝ  اـطاب١ٝ يف ايظٛس٠ ميهٔ يٓا إٔ ْتبن إٔ َٔ أِٖ ايكِٝ ٚعٓذ إَنثري. 

 اييت ٜتظِ بٗا ٖزا ايتٓٛع يف ا٭طًٛب، َا ًٜٞ:

 أْ٘ ٜشاعٞ نٌ ؾ٦ا  املخاطبن، ؾٗٛ خياط  املٮ ٚايعا١َ ٚايشجاٍ ٚايٓظا٤... (1

ْٛ٘ ط٬ٗ ٜٚظريا ٖٛ أٜلا بًٝؼ ٚعُٝل، ؾهٌ أْ٘ ٜشاعٞ املظتٜٛا  اٱدسان١ٝ عٓذ املخاطبن، ؾُع ن (2

 ْاظش أٚ طاَع ٜذسى َٓ٘ بكذس َعطٝات٘ يزيو.

 .  (1)أْ٘ ٜشاعٞ اؿاجا  اٱْظا١ْٝ املتٓٛع١ ٚاملتحذد٠ (3

. (2)أْ٘ ٜشاعٞ اٱَهاْا  املاد١ٜ، ٚإَهاْا  ايتُهن اٱهلٞ، ؾٗٛ ٜشد ايٓـش ٚايتُهن إىل اهلل تعاىل (4

 .  (3)بايٓـش َٔ غري بزٍ طب  َٔ قبًِٗ، أٚ جٗذ َظترل يزيوٖٚٛ أٜلا ٫ ٜعٹذ امل٪َٓن 

ٜٴرذٹث يهٌ َٛقـ َا ٜٓاطب٘ َٔ اـطاب (5  . (4)أْ٘ 

 . (5)أْ٘ ٜتٓكٌ بن ايؼذ٠ ٚايًن مبا ٜٓاط  املٛقـ ٚاؿاٍ ٚايؼخف (6

ايـٛس ٚايظٝاقا ايؿشع ايثايث: 

ٛٻ (6)ٚايـٛس٠ ٖٞ : ١٦ٖٝ ؽٝټ١ًٝ يف ايزٖٔ ـٳ . ٚأْا ٖٓا أقـذ ايـٛس٠ اييت ٜشمسٗا (7)ستِٓ عٔ نٝؿ١ٝ املتٳ

َلاؾا إيٝ٘  (8)اـطاب يف ايزٖٔ عٔ ػ٤ٞ َا. ٚأقـذ بايظٝام: تتابع ايه٬ّ ٚأطًٛب٘ ايزٟ جيشٟ عًٝ٘

 . (9)٬َبظا  ٚسٚد ايه٬ّ

                                                           
 ( َث96.٬، 32و نُا يف اٯٜا  ) (1)

 ( َث197.٬، 196، 37( و نُا يف اٯٜا  )2)

 ( َث157.٬، 128(و نُا يف اٯٜا  )3)

 ..( َث138.٬، 129و 126( و نُا يف اٯٜا  ) 4)

..( َث87.٬، 86، 85( و نُا يف اٯٜا  ) 5)

 . ٚغريٖا.75ٕ ق ، ٚايتـٜٛش ايؿ  يف ايكشآ559( و اْعش: ايهًٝا  ق 6)

 ؾرف، داس ٖاْٞ ذظٔ: ايؿاسط١ٝ عباسات٘ ْهشٟ، عشب ا٭محذ ايشطٍٛ عبذ بٔ ايٓيب عبذ ايؿٕٓٛ(،يًكاكٞ اؿط٬ذا  يف ايعًّٛ )جاَع ( و اْعش: دطتٛس ايعًُا7٤)

 .(182/ 2) 2000ّ - ٖو1421 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١/  يبٓإ - ايع١ًُٝ ايهت 

 ( َاد٠: طام.465، 1(و املعحِ ايٛطٝط )8)

 (1/25( ٚايربٖإ )81/ 9( و اْعش: قاطٔ ايتأٌٜٚ )9)
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ٚع٢ً ٖزا ؾإٕ ايـٛس ٚايظٝاقا  َٔ أِٖ َهْٛا  اـطاب عَُٛا، ٚاـطاب ايذعٟٛ خـٛؿا، ٜٚتل  ريو 

ب ايظٛس٠، ؾكذ أٚسد  ؿٛسا عذٜذ٠، َٓٗا: َا جا٤ بأطًٛب ايكـ١ نكـ١ آدّ ٚإبًٝع، َٚٓٗا َا َٔ خ٬ٍ خطا

جا٤ يف ؿٛس٠ ذٛاسا  نرٛاس أؿراب اؾ١ٓ ٚأؿراب ايٓاس ٚأؿراب ا٭عشاف، َٚٓٗا َا جا٤ يف ؿٛس٠ كشب 

ھ  ھ  ھ    چاملثٌ املباػش، نُثٌ ايزٟ اْظًخ َٔ آٜا  اهلل، َٚا جا٤ بـٛس٠ اطتعاسا  نُا يف قٛي٘:

 . ؾايؼ176٤ٞا٭عشاف:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋۋ  چ، ٚقٛي٘:(1)154ا٭عشاف:  چھ  

. َٚٔ ايكِٝ املشع١ٝ يف تًو ايـٛس: (2)ايهً  ذاٍ َٔ تتـٛس نايزٟ ٖٛ ذاي٘ َٔ ايٓؿٛغ تتـٛسٙ ايزٟ

 ايتٓٛع ٚايٛكٛ  ٚايتٓاطل ٚايشبط باهلذف..

ٚأَا طٝاقا  اـطاب يف ايظٛس٠، ٖٚٞ عا١َ ايظٛس٠، أٚ نٌ َكطع ٜتهًِ عٔ قل١ٝ َع١ٓٝ، ؾإْٗا قذ ساعت قُّٝا 

عذ٠، َٓٗا: تٓاطل ايه٬ّ ٚتظًظً٘ ٚاتـاي٘ ٚتتابع٘، ٚأذٛاٍ املخاطبن ٚب٦ٝاتِٗ ٚاخت٬ؾاتِٗ، ٚاختٝاس ا٭يؿاظ 

 ري ريو.ٚاؾٌُ املٓاطب١ يهٌ طٝام، ٚايشبط عٓذ نٌ اْتكاٍ. إىل غ

 ٫ٚ ػو إٔ ٖزٙ ايكِٝ يف نٌ َٔ ايـٛس ٚايظٝاقا  ١َُٗ يف جعٌ اـطاب ايذعٟٛ َ٪ثشا ْٚاجرا. 

 يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش جتُاع١ٝكِٝ ا٫اياملبرث ايثايث: 

 عا١َ إْظا١ْٝ قِٝايؿشع ا٭ٍٚ: 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  اـطاب ايذعٟٛ خطاب إْظاْٞ عاّ، ٜعٗش ريو َٔ قٛي٘ تعاىل

. َٚٔ ٖٓا ؾ٬ بذ َٔ إٔ ٜظتٗذف ايكِٝ اٱْظا١ْٝ اييت ؾطش ايٓاغ عًٝٗا يٝهٕٛ ي٘ 158ا٭عشاف:  چہ

ايتأثري املٓؼٛد يف ايذٜٔ ٚايذْٝا ع٢ً َٔ آَٔ ٚاتبع اهلذ٣، ٚع٢ً َٔ مل ٜ٪َٔ يف دْٝاٙ ع٢ً ا٭قٌ، ريو ٭ٕ 

ٗا: إؿ٬  اجملتُع ٚإصاي١ ايؿظاد اـطاب ايذعٟٛ يٝع ٖذؾ٘ إٔ ٜ٪َٔ ايٓاغ، ؾكط، ٚيهٔ ي٘ أٖذاف أخش٣، َٓ

ې   ې  ې  چ ٚتٛثٝل أٚاؿش احملب١ بن ايٓاغ ٚايتٛطٝع عًِٝٗ  َ٪َٓن ٚغري َ٪َٓن، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

 . 157ا٭عشاف:  چڇ  ڇچٚيف قٛي٘: 29ا٭عشاف:  چىى    

ِ قِٝ اـطاب ايذعٟٛ ٚملا ناْت ايشابط١ ا٭ٚىل بن ايٓاغ ٖٞ إْظاْٝتِٗ ؾإٕ سعا١ٜ ٖزٙ ايشابط١ َٔ أٖ

 امل٪ثش.

َٚٔ ميعٔ ايٓعش يف طٛس٠ ا٭عشاف جيذ اٖتُاَا نبريا بايشابط١ اٱْظا١ْٝ بٌ جيذ ؼؿٝضا ٚاطترثاثا هلزٙ  

ايشابط١ ٚتزنريا با٭ؿٌ ا٭ٍٚ يًٓاغ مجٝعا، مما ٜؼري إىل كشٚس٠ ا٫ٖتُاّ باٱْظا١ْٝ يف خط١ اـطاب 

خاطب١ ايٓاغ َٔ خ٬هلا ٚغشغ ا٭ٖذاف املٓاطب١ هلا، ٚيف ٖزٙ ايذعٟٛ; نْٛٗا أسك١ٝ َؼرتن١ ؿاؿ١ مل

                                                           
 ( ..459/ 2( و اْعش: احملشس ايٛجٝض )1)

.( 478/  2) ايٛجٝض .احملشس(2)
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ٌٍ ٚاذذ ؾكاٍ: ٝٸٔ اهلل يعبادٙ أَٛسا نثري٠ َؼرتن١ بن ايٓاغ، َٓٗا: بٝإ أِْٗ َٔ أؿ ڄ   ڄ  چ ايظٛس٠ ب

ڄ  ڄ چ ، َٚٓٗا أْ٘ رَنش ن١ًُ "ب  آدّ" ا٭ؿٌ اٱْظاْٞ ا٭ٍٚ عذ٠ َشا : 189ا٭عشاف:  چڄ  ڃ

يف َعشض املذ  ٚايتهشِٜ أٚ يف َعشض اٱػاس٠ إىل ايبذاٜا  ا٭ٚىل هلزا اٱْظإ ٚأؿً٘. َٚٓٗا . نًٗا (1)چ

أْ٘ رَنش ن١ًُ " ايٓاغ" عذ٠ َشا  يف َعشض ا٫ٖتُاّ بؼأِْٗ، َٚٓٗا ف٧ٝ ٚؿـ ايٓاغ بايعاملن عذ٠ َشا  

 زٙ اٱكاؾ١ ٚايٓظب١.َلاؾ١ إىل ايشب طبراْ٘; تهشميا هلِ ٚإع٤٬ يؼأِْٗ َٔ غري متٝٝض بِٝٓٗ يف ٖ

ٚإىل جاْ  ٖزا بن اهلل بعلا َٔ ايـؿا  ٚايتـشؾا  اٱْظا١ْٝ املؼرتن١ بن ايٓاغ طًبا ٚإجيابا. ٚيف كُٔ 

ٖزا اؿذٜث جا٤  نثري َٔ ايكِٝ يتٛجٝ٘ ايتخاط  َع ٖزا اٱْظإ َٔ خ٬ٍ إْظاْٝت٘، َٚٔ أِٖ ٖزٙ 

 ايكِٝ ايٛاسد٠ يف ايظٛس٠، َا ًٜٞ:

إ يٝظتعٌ ؼت ظٌ سبٛب١ٝ اهلل ٚذذٙ، ٫ٚ جيعٌ أذذا غري اهلل سبا ي٘، ٚميهٔ إٔ ًُْ  ٖزا ا٭َش و تٛجٝ٘ اٱْظ1

ۉ    چيف أنثش َٔ َٛكع، ٚقٛهلِ: چمئ  ىئ  يئ  جب  چَٔ خ٬ٍ تأنٝذا  ايشطٌ عًٝ٘ بكٛهلِ:

َٛ٘ يف أنثش َٔ َٛكع نزيو. ٚنزيو يف اطتٓهاس َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ع٢ً ق چۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  

اؽارِٖ ايعحٌ َعبٛدا َٔ دٕٚ اهلل، ٚنزيو يف تأنٝذ اهلل ع٢ً املٝثام ايزٟ أخزٙ َٔ ب  آدّ ع٢ً تٳشٳبټبٹِٗ 

هلل ٚذذٙ، ٚؼزٜشِٖ َٔ ا٫ْظ٬خ َٔ عٗذ اهلل ؾا٫ْظ٬خ َٓ٘ جيعٌ اٱْظإ يف عذاد اؿٝٛاْا ، نُا ٖٛ يف 

.(2)يف ْؿع ايظٝام، 175ا٭عشاف:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ قٛي٘:

و تٛجٝ٘ اٱْظإ إىل متثٌ ايـؿا  اٱْظا١ْٝ املٓاطب١ يؿطشت٘ نإْظإ ٚاييت تتُٝض عٔ ايب١ُٝٝٗ، ٚيزيو 2

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  چ اطتٓهش يٛط عًٝ٘ ايظ٬ّ إٔ ٜتـشف قَٛ٘ تـشف ايبٗا٥ِ، بكٛي٘:

. ٖٚٞ 31ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  چ  ايطٝبا  . ٚجا٤ قبًٗا َا ٜ٪نذ ع٢ً ايظرت ٚأن80ٌا٭عشاف:  چۅ   

ٕٳ.   ٕٴ بٗا اؿٝٛا  ؿؿا  إْظا١ْٝ ٖا١َ ٜؿاسم اٱْظا

ڱ  ڱ  چ و تعضٜض ايكِٝ اٱْظا١ْٝ اٱجياب١ٝ ٚاملٓتح١، نك١ُٝ اؿش١ٜ اييت تؿِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل:3

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ ، ٚنك١ُٝ ايتهشِٜ اييت تًُ  َٔ قٛي٘: 86ا٭عشاف:  چ  ں  ں

ٌٳ عٓٗا، ٚاييت تؿِٗ َٔ قٛي٘ : ا٭عشاف: چ  چچ ـټ ٓٳ ڈ  ژ  چ، ٚنك١ُٝ املظ٦ٛي١ٝ اييت ٫ ت

. ٚقٛي٘ : 38ا٭عشاف:  چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ       چٚقٛي٘: 6ا٭عشاف:  چژ  ڑ  ڑ   ک    

د اهلل ، ٚنك١ُٝ ايعذٍ ٚاؿل اييت أػا 172ا٭عشاف:  چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ

                                                           
 ( .127، 35، 31، 27، 26( و ا٭عشاف )1)

 (8/156. اْعش: ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس )(2)
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ڌ  ڌ  چ . ٚبكٛي٘:159ا٭عشاف:  چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئچ بايكا٥ُن بٗا بكٛي٘:

. ٚنك١ُٝ ايكظط يف ايتعاٌَ اٱْظاْٞ، املزنٛس٠ بكٛي٘ 181 181ا٭عشاف:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 ....29ا٭عشاف:  چ  ىې   ې  ې  ىچ تعاىل:

ُٓٛذ١ ي٘ نإْظإ يف َعشؾ١ اـري ٚايؼش ٚايتُٝٝض بن اؿل و تٛجٝ٘ اٱْظإ إىل ا٫طتؿاد٠ َٔ املعطٝا  امل4 

 چ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  چ ٚايباطٌ ٚاـطأ ٚايـٛاب، ٖٚزا ٜؿِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل :

.179ا٭عشاف: 

 و تٓبٝ٘ اٱْظإ إىل عذٚٙ اؿكٝكٞ ٖٚٛ ايؼٝطإ، نُا رنش ريو يف قـ١ آدّ ٚإبًٝع.5

اٌَ املتٛاصٕ يف اؿٝا٠، ٚا٫ٖتُاّ ظظذٙ ٚسٚذ٘ يف ْؿع ايٛقت مبا ميهٓ٘ َٔ ايكٝاّ و تٛجٝ٘ اٱْظإ مٛ ايتع6

.32 - 31ا٭عشاف:  چ        ٻ  ٻچ بٛاجبات٘ ع٢ً ظٗش ا٭سض

ًُكٞقِٝ : ثاْٞايؿشع اي ـُ ايتعضٜض ا

طاب ايذعٟٛ ايظ١٦ٝ َٔ أِٖ أٖذاف اـ ا٭خ٬م ٫ ػو إٔ تعضٜض ا٭خ٬م اٱجياب١ٝ يف اجملتُع َٚهاؾر١

امل٪ثش، نُا أْ٘ َهٌُ يًكِٝ اٱْظا١ْٝ ايظ١ًُٝ، قاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ

ٚايظٛس٠ ايهشمي١ بٝٓت ٖزا ا٭َش ع٢ً ٚج٘ ايعُّٛ ٚع٢ً ٚج٘ ايتؿـٌٝ، ٚمما ميهٔ ؾُٗ٘ َٔ قِٝ ايتعضٜض 

 اـًكٞ يف ايظٛس٠، َا ًٜٞ: 

َُٛٞ ببعض ايكِٝ ايطٝب١ ٚايػض َٔ بعض ايكِٝ اـبٝث١، ٚريو َٔ خ٬ٍ ايكـف ايٛاسد يف وووو ايتٜٓٛ٘ ايع

 ايظٛس٠، نكـ١ آدّ ٚإبًٝع، ٚقـ١ قّٛ ػعٝ ، ٚقـ١ أؿراب ايظبت.

ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  ڀٺ چ وووو اٱػاس٠ إىل أطاغ ايكِٝ بكٛي٘:

 . (2)ابا أٚ طًباؾأطاغ ريو ايؿطش٠، إجي .58

وووو سبط ايٓاغ باهلل تعاىل تـٛسا ٚع٬ُ، ٜٚعٗش َٔ خ٬ٍ تأنٝذ ا٭ْبٝا٤ ٭قٛاَِٗ بلشٚس٠ سعا١ٜ ايشابط١ َع 

.. 129ا٭عشاف:  چى  ى     چٚ .128ا٭عشاف:  چھ  ھ  چ  اهلل، َثٌ:

 چٻ    ٻ  پ    ٱ   ٻ  ٻ چ ، ٚچ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ چوووو ؼؿٝض قِٝ ايطٗاس٠ ايٓؿظ١ٝ

 .96ا٭عشاف: 

                                                           
ٚإطٓادٙ قٟٛ. اْعش: َظٓذ اٱَاّ أمحذ، ؼكٝل : ػعٝ   ،ظٓذٙ َٔ طشٜل أبٞ ٖشٜش٠ سكٞ اهلل عٓ٘، ٚقاٍ قكك٘: ؿرٝ ( و اؿذٜث سٚاٙ اٱَاّ أمحذ يف 1َ)

. ٚيف بعض ايشٚاٜا  ) َهاسّ ا٭خ٬م ( بذٍ ) ؿاحل ا٭خ٬م( 8952( سقِ:513/ 14ّ، َ٪طظ١ ايشطاي١) 2001، 1ٚآخشٕٚ، إػشاف:د/ عبذ احملظٔ ايرتنٞ، ط ا٭سْ٪ٚط

 َظٓذ ايبضاس َٚظٓذ ايؼٗاب. اْعش: َظٓذ اٱَاّ أمحذ بتركٝل ػعٝ  ا٭سْ٪ٚط، ْؿع املٛكع ايظابل، ٚغريٙ. نُا يف

 ( .184/ 8( و اْعش: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش )2)
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ڀ    ڀڀ     چ،  چڭ  ڭ  چ ، نُا يف قٛي٘:(1)وووو تعش١ٜ قِٝ ايؿظاد ٚرَٗا ٚايٓٗٞ عٔ ايؿظاد عَُٛا

 چ  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    چ ٚقٛي٘  چٹ   ٹ    چ  ٚقٛي٘ . 31ا٭عشاف:  چ

.157ا٭عشاف: 

(.2)بايعٳذٍ أِٖ ٚجٛٙ ايٛطط١ٝ ٚا٫طتكا١َ  أٟ .29عشاف: ا٭ چې   ې  ې  ىى  چ وووو تعضٜض قِٝ ايٛطط١ٝ

، َٔ باب ايتٛبٝخ 10ا٭عشاف:  چۆ   ۆ  ۈ   چ     وووو تعضٜض قِٝ ا٫ذرتاّ ٚا٫عرتاف بايؿلٌ، نُا يف قٛي٘:

 .(3)هلِ يعذّ ػهشِٖ هلل تعاىل ع٢ً عطاٜاٙ

اد، َٚٔ ريو ايبػٞ ايزٟ َعٗشٙ ايهرب وووو ايٓٗٞ عٔ بعض ايكِٝ اييت ت٪دٟ إىل ؾظاد اجملتُع ْٚؼش ا٭ذك

، ٚاٱطشاف ايزٟ ٜ٪دٟ إىل ايتؿشٜط يف (5)، ٚايبخع ايزٟ َعٗشٙ إْكاق ذل ايػري ٚخٝاْت٘(4)ٚايعًِ

 ..   (6)اؿكٛم ٚايتؿاٚ  ايطبكٞ املكٝت

املبرث ايشابع: ايكِٝ ايعك١ًٝ املٓطك١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش

 ايؿشع ا٭ٍٚ: ايعشض ايتاسخيٞ

َٔ أِٖ ؿٛس ايعشض اييت تظتحً  اْتباٙ ايٓاغ ٚتؼذِٖ إىل املتهًِ، ٚخاؿ١ إرا نإ را طابع عكًٞ ايظشد 

َٓطكٞ ؿادم ٜشت  ا٭ذذاث ٜٚظتٓبط ايعرب ٚايععا ، ٚكاطب١ ايعكٌ ٖٓا تأتٞ َٔ خ٬ٍ ٚكع املخاط  

املكَٛا  اـطاب١ٝ َٛكع املترذٻث عٓ٘ ٚجعً٘ ٜذخٌ يف إطاس ايـٛس٠ املتخ١ًٝ، ٚإرا أذظٔ ايعشض ٚذؼذ  

 .(7)يزيو ؾإٕ نٌ رٟ عكٌ طًِٝ ٚاع ٫ ػو يف تأثشٙ ٚاتعاظ٘

ٚيزيو ؾإٕ َٔ املِٗ يًذاع١ٝ إٔ ٜطًِّع ع٢ً ايتاسٜخ بـٛس٠ عا١َ ٚع٢ً تاسٜخ ايذع٠ٛ بـٛس٠ خاؿ١، ٚطٛس٠ 

قِٝ ١َُٗ  ، ٚقذ سنض  ايظٛس٠ ع٢ً(8)ا٭عشاف يف فًُٗا ن٬ّ يف تاسٜخ ايذع٠ٛ بٌ يف تاسٜخ ايبؼش١ٜ نًٗا

يف عشكٗا ايتاسخيٞ، نُا ٖٞ عاد٠ ايكشإٓ ايهشِٜ يف ريو، مبا ميهٔ يًخطاب ايذعٟٛ َٔ ا٫طتؿاد٠ َٓٗا 

 ٚايرتنٝض عًٝٗا نأطًٛب ؾاعٌ يف تكشٜ  اؿل يًٓاغ ٚتكشٜ  ايٓاغ إىل اؿل، َٚٔ تًو ايكِٝ: 

 ووو ايـذم يف ايعشض ٚعذّ املبايػ١ .

 ووو اٱْـاف بن ػخٛق ايعشض.

                                                           
 (.426/ 2( و اْعش: احملشس ايٛجٝض )1)

 .(330/  2) 1988ّ - ٖو 1408 ا٭ٚىل ريٚ ، ايطبع١ايهت ، ب عامل ايضجاد، إطرام أبٛ ايظشٟ بٔ ، ٱبشاَِٖٝعاْٞ ايكشإٓ ٚإعشاب٘اْعش: ( و2)

(.33/ 8( و اْعش: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش ) 3)

 ( .101/ 2( و اْعش: ايهؼاف )4)

 (. 5/147( و اْعش: قاطٔ ايتأٌٜٚ )5)

 .(390/ 2)  ٖو 1383: ايكاٖش٠، ايطبع١ ايعشب١ٝ، ايهت  إذٝا٤ داس عض ، قُذ ، يذسٚص٠( و اْعش: ايتؿظري اؿذٜث6)

 .414ق  2001ّ-ٖو1421 ايتاطع١: ايشطاي١، ايطبع١ َ٪طظ١ ، يعبذ ايهشِٜ صٜذإ،( و اْعش: أؿٍٛ ايذع7٠ٛ)

 .(1244/ 3و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ ) (8)
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 ايرتنٝض ع٢ً املِٗ َٔ ايتاسٜخ، ٚتشى ايتؿاؿٌٝ اييت يٝع هلا تأثري يف املؼٗذ. ووو

 ووو إبشاص اؿٛاس املٓطكٞ ايزٟ جيشٟ بن ا٭ػخاق.

 ووو إبشاص ايعرب ٚايععا  اييت ؽذّ املٛقـ.

 ووو ايتظًظٌ يف عشض ا٭ذذاث، إ٫ مبا خيذّ املٛقـ.

 .ووو تهٜٛٔ ايٓتا٥خ اؾاَع١ َٔ ايـٛس اؾض١ٝ٥

 ووو إبشاص اؿحخ ٚا٭دي١ ٚايؼبٗا  اييت قاَت ذٛهلا تًو اؿحخ ٚا٭دي١.

ووو عٓذ ايعشض ايتاسخيٞ ٫ بذ يًذاع١ٝ إٔ ٜبك٢ َظتـربا إٔ ايعشض يٝع ٖذؾا يزات٘ ٚإمنا ٜكـذ َٔ ٚسا٥٘ 

ٚدذض ػبٗا   أَشٜٔ: ا٭ٍٚ: بٝإ طٓٔ اهلل يف اـًل ٚأْ٘ ٜٓـش عبادٙ يف ايٓٗا١ٜ. ٚايثاْٞ: بٝإ ذحخ ايذعا٠

 . (1)املهزبن، ٭ْٗا تتؼاب٘ يف اؿاين يف نٌ صَإ َٚهإ

ووو إبشاص َذ٣ ا٫ستباط بن َؿشدا  ايٛجٛد املخًٛم، َٚذ٣ خلٛع٘ هلل اـايل طٛعا ٚنشٖا، ٚأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ 

 .(2)يٲْظإ إٔ ٜهٕٛ ْؼاصا بن ٖزٙ املخًٛقا  اييت بعلٗا أععِ َٓ٘ مبشا  نثري٠

 ايٓعش املـًرٞايؿشع ايثاْٞ: 

خيتًـ ايٓاغ يف ايٓعش املـًرٞ عظ  َعطٝا  ايذٜٔ ٚايثكاؾ١ ٚاؿاج١، ٚيهٔ املتؿل عًٝ٘ بن نٌ ايٓاغ 

إٔ ذ  املـًر١ أَش ؾطش عًٝ٘ مجٝع ايٓاغ بٌ مجٝع املخًٛقا ، ذاػا ا٭ْبٝا٤ ٚامل٥٬ه١، ٚيزيو ؾإْٓا إرا 

ف خـٛؿا، لذ أْ٘ عٓذ دعٛت٘ ايٓاغ ٫ ٌُٜٗ ٖزا أَعٓا ايٓعش يف خطاب ايكشإٓ عَُٛا، ٚيف طٛس٠ ا٭عشا

اؾاْ  أبذا بٌ سمبا جعً٘ املذخٌ ا٭طاغ يٹبٳثِّ ٚتثبٝت بك١ٝ أٖذاف ايذع٠ٛ يف ايٓؿٛغ، ؾخ٬ؿ١ املـًر١ ٖٞ: 

دؾع ايلشس ٚجً  ايٓؿع، طٛا٤ نإ يف ايعاجٌ أٚ يف اٯجٌ، ٖٚزا ا٭َش ٖٛ ايزٟ عًٝ٘ َذاس ا٭َش ٚايٓٗٞ يف 

ط١َٝ٬، ٚيف طٛس٠ ا٭عشاف نإ اـطاب عٔ ٖزا ا٭َش َٔ أٍٚ املخاطبا  يف ايظٛس٠، ؾؿٞ قٛي٘ ايؼشٜع١ اٱ

 َٔ ب٘ ٜعاؾ َا ، إػاس٠ ٚاكر١ إىل أطاغ َٔ أطع ايبكا٤ ٖٚٛ 10ا٭عشاف:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چتعاىل :

ملـًر١ يف ا٫بتعاد عٔ ، ثِ اطتطشد ايظٝام بزنش قـ١ آدّ َع إبًٝع ٚبٝإ إٔ ا(3)ٚغريُٖا ٚاملؼاسب املطاعِ

ۅ  ۉ  ۉ  ې       چعٔ إبًٝع ٚعذّ اتباع٘، بٌ ذت٢ إبًٝع نإ َٔ َذاخً٘ ٯدّ ٚذٛا٤ باب املـًر١ ؾكاٍ:

. ثِ اطتطشد ايظٝام إىل بٝإ إٔ ايذٜٔ 21 - 20ا٭عشاف:  چ   ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ ٫ ٜكـ كذ املٓاؾع اٱْظا١ْٝ ٚاملـاحل ايبؼش١ٜ 

                                                           
(.3/1248( و اْعش : يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )1)

 .(1249/ 3( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ ) 2)

َظتٛ،  دٜ  ايذٜٔ قٝٞ: ي٘ ٚقذّ بذٜٟٛ، ساجع٘ عًٞ ٜٛطـ: أذادٜث٘ ٚخشد ذكك٘ ايٓظؿٞ، أمحذ بٔ اهلل عبذ نا ايرب ، ٭بٞ( و َذاسى ايتٓضٌٜ ٚذكا٥ل ايتأ3ٌٜٚ)

( ٚغريٙ.556/  1) ّ 1998 - ٖو 1419 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١ ايطٝ ، ايهًِ داس
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، ٖٚهزا جا٤ اـطاب يف ٖزا اؾاْ  يف نثري َٔ آٜا  ايظٛس٠، كاطبا ايٓاغ بتٓبِٝٗٗ إىل َا  32ا٭عشاف: 

ُِٜٗٗ ٚإسػادِٖ إىل َا ٜٓؿعِٗ، أٚ ببٝإ ذشق ا٭ْبٝا٤ ع٢ً َـاؿِٗ، أٚ ببٝإ املـاحل املرتتب١ ع٢ً 

. ؾؿٝ٘ بٝإ إٔ ايذع٠ٛ  62ا٭عشاف:  چگ  گ  چ ع٘، َثٌ قٛي٘ تعاىل:ا٫طتحاب١ يطشٜل اؿل ٚاتبا

،  85ا٭عشاف:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ     چ، ٚقٛي٘: (1)يـاؿِٗ ِٖ

ی  جئ      چ. ٚقٛي٘:96ا٭عشاف:  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ ٚقٛي٘:

اٯٜا  يف ايظٛس٠. ٖٚزٙ نًٗا َـاحل د١ْٜٛٝ ٚأخش١ٜٚ ، إىل غري ريو َٔ  170ا٭عشاف:  چحئ  مئ   ىئ 

جا٤  يف َعشض اـطاب ايذعٟٛ ايشاػذ يتبن يٓا إٔ َيِؿتٳ ْعش ايٓاغ إىل ٖزا اؾاْ  يف خطاب ايذعا٠ ي٘ 

 تأثري إجيابٞ نبري ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٌُٜٗ ٚإٔ ٫ ٜرتى. 

ٓا ْشٜذ أٜلا بٝإ ايكِٝ ايلابط١ هلا َٔ ٚيٝع ٖذؾٓا ٖٓا بٝإ إٔ ا٫ٖتُاّ بٗزٙ ايك١ُٝ أَش َِٗ، ؾكط، ٚيه

 خ٬ٍ اطتهٓاٙ اٯٜا  ٚايعباسا  ايكشآ١ْٝ ايٛاسد٠ يف ايظٛس٠. ٚيعٌ َٔ أِٖ تًو ايكِٝ ايلابط١، َا ًٜٞ: 

 ووو سبط املـًر١ باهلذف ايذعٟٛ.

ٗا ي٘، ووو اطتعُاٍ أطًٛب ايترؿٝض ايذاؾع ي٬طتحاب١، ؾهٝـ ٜتٓهش اٱْظإ ملٔ ٜكّٛ ع٢ً َـاؿ٘ ٜٚظذٜ

، ٚاييت ٫ ذاؾغ هلا َثٌ دٜٔ اهلل ٚاتباع (3)، بٌ نٝـ ٜتٓهش اٱْظإ ايعاقٌ ملـاؿ٘ ٖٛ(2)ٚميًهٗا إٜاٙ

 َٓٗح٘.

ووو ايتأنٝذ ع٢ً املـاحل املؼرتن١ اييت ميهٔ إٔ تِٗ أنثش أؾشاد اجملتُع; ٭ٕ يف ريو اطتٗذاؾا ؾُاٖري 

 ايٓاغ ٚتٛطٝعا يذا٥ش٠ املذاؾعن عٓٗا .

نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓعِ ٚاملـاحل اـاؿ١ ٚايعا١َ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ٚريو بايتٛاصٕ ٚايٛطط١ٝ، ٚعذّ  ووو بٝإ

 ايتهرب ٚاٱطشاف ٚاٱؾظاد، ٚػهش اهلل عًٝٗا باتباع سطً٘ َٚٓٗح٘، ٖٚزا مما ٜتل  َٔ طٝام ايظٛس٠ بٛج٘ عاّ.

 ٕايؿشع ايثايث: اؿح١ ٚايربٖا

١ إٕ مل تهٔ أُٖٗا; ٭ٕ أٟ دع٠ٛ عاج١ إىل أدي١ ٚبشاٖن ٚذحخ ق١ٜٛ ٖٚزٙ ايك١ُٝ َٔ أِٖ ايكِٝ اـطابٝ

تكتلٞ تـذٜكٗا ٚا٫طتحاب١ هلا أٚ ذت٢ ايتعاٌَ َعٗا، ٚيععِ ايذع٠ٛ إىل اهلل ؾإْ٘ تعاىل َا أسطٌ سط٫ٛ 

ا إ٫ ايتظًِٝ بايب٬ؽ إ٫ أٜذٙ بايرباٖن ٚا٭دي١ ٚاملعحضا  ايك١ٜٛ ايعاٖش٠ اييت ٫ ميًو ايعاقٌ غري املعاْذ َعٗ

، ٚايبٝٓا  ٖٞ ا٭دي١ ايٛاكر١، َٚا رنش  101ا٭عشاف:  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ   چٚاملتابع١، قاٍ تعاىل: 

اهلل سط٫ٛ أسطً٘ إىل أ١َ إ٫ رنش أْ٘ أسطً٘ بب١ٓٝ ٚآ١ٜ، ٖٚزا أَش بذٖٞ; ؾإْ٘ َا َٔ قّٛ ٫ٚ أ١َ جا٤ِٖ سطٍٛ 

                                                           
 .( 7/4195و تؿظري ايؼعشاٟٚ ) (1)

 .(3/1262( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )2)

 .(8/290تؿظري املٓاس )( و اْعش: 3)
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ٞ ٭ٕ ػإٔ ايعك٤٬ طً  ايذيٌٝ ٚعذّ ايتظًِٝ بذع٣ٛ أٟ إ٫ طًبٛا َٓ٘ ب١ٓٝ ٚآ١ٜ تؼٗذ يـذق٘، ٖٚٛ أَش طبٝع

َذٸٍع َٔ غري ب١ٓٝ ع٢ً ؿذق٘، ٚيهٔ َٔ غري املٓطكٞ طً  ايب١ٓٝ ثِ عذّ تـذٜكٗا ٭ٕ ريو ٜـب  كشبا َٔ 

ڑ  ڑ  چ ايعبث ٚايظخش١ٜ ٚاؾشمي١ اييت ٫ تٴػَؿش، ٚيزيو نإ جضا٤ َثٌ ٖ٪٤٫ ععُٝا،نُا قاٍ تعاىل:

ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ    ک         ک   ک 

.40ا٭عشاف:  چڻ    

ٚقذ ْع٢ اهلل ع٢ً قّٛ َٛط٢ ٚطحٌ عًِٝٗ بايعًِ; ٭ِْٗ اؽزٚا ايعحٌ ٚأيػٛا ايٓعش ايعكًٞ ايبظٝط ايزٟ 

ٚٻيٞ ملعشؾ١ اؿل َٔ ايباطٌ  چۋ   ۋۅ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ     چميهٔ ا٫عتُاد عًٝ٘ نأطاغ أ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، ْٚع٢ ع٢ً قّٛ ٫ ٜظتعًُٕٛ أدٚا  ايعًِ ٚايؿِٗ ؾكاٍ: 148ا٭عشاف: 

، ٚجا٤  اطتؿٗاَا  نثري٠ يف  179ا٭عشاف:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤڦ     

ا يف بٝٓا  ايشطٌ َٚعحضاتِٗ نُا ايظٛس٠  تظترث ايٓعش ايعكًٞ ٚايتؿهش ٚايتذبش يف آٜا  ايهٕٛ ٚاـًل نُ

 يف آٜا  ايٓؿع ٚآٜا  ايهتاب املبن املٓظحِ َع ريو نً٘.

١ِّٓٝ " باٱؾشاد ٚاؾُع يف ايظٛس٠ أسبع َشا ، ٚجا٤  يؿع١ " آ١ٜ " باٱؾشاد ٚاؾُع مثا١ْٝ  ٚقذ جا٤  يؿع١ " ب

ُٹٌ عكً٘ ، ٚجا٤ َؿَُٗٛٗا يف َٛاكع نثري٠، ٚجا٤ ايٓعٞ ع٢ً َٔ مل ٜ(1)ٚعؼشٜٔ َش٠ ٜٴع ٓعش يف اٯٜا  ٚمل 

يف ايٓعش ٚا٫طتذ٫ٍ َشا  عذٜذ٠، مما ٜذٍ ع٢ً أ١ُٖٝ اؿح١ ٚايربٖإ يف اـطاب ايذعٟٛ، ٚع٢ً ٚجٛب 

 ذلٛس اؿح١ ٚايربٖإ يذ٣ ايذاع١ٝ ذت٢ ٜهٕٛ يذعٛت٘ أثش ٚقبٍٛ.

تٜٛا  َتعذد٠، بـٛس٠ ٚبايٓعش إىل َا رنشْا طابكا لذ إٔ ريو ا٫ٖتُاّ باؿحخ ٚايرباٖن جا٤ ع٢ً َظ

َباػش٠ ٚغري َباػش٠، َٚذ  ٚرّ، ع٢ً ج١ٗ اٱْهاس أٚ ايتكشٜش بذ٫ي١ ا٭َش أٚ ايٓٗٞ.. ٖٚزا نً٘ ٜ٪ػش إىل أْ٘ 

ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖٓاى كٛابط ٚقِٝ يًرحخ ٚايرباٖن تٓلبط بٗا يهٞ ت٪دٟ غشكٗا، ٚيعٌ َٔ أِٖ تًو 

 ايكِٝ، َا ًٜٞ: 

ُٗٗا ٚٚعٝٗا، يٝكذس ايذاع١ٝ ع٢ً إٜـاهلا إىل ايٓاغ بـٛس٠ ١ُ٥٬َ، ٖٚزا َا ووو اطترلاس اؿح١ ٚايربٖإ ٚؾ

، ؾهٝـ ٜٓزس ب٘ ٖٚٛ غري َظترلش ي٘ ٫ٚ  2ا٭عشاف:  چڀ   ڀ    چميهٔ إٔ ٜظتؼـ َٔ قٛي٘ تعاىل َث٬:

 .(2)ٚاع

بشاِٖٝٓٗ تبعا يزيو، ووو ؽري اؿح١ املٓاطب١ يًُٛقـ ٚايؼخف ٚاملهإ ٚايضَإ، ٚهلزا تٓٛعت بٝٓا  ا٭ْبٝا٤ ٚ

 نُا ٜٓبػٞ أٜلا ؽري ايٛقت املٓاط  يعشكٗا ٚبٝاْٗا.

                                                           
 . قذ ْؿِٗ َٔ ٖزا إٔ ايب١ٓٝ ؾٝٗا خـٛؿ١ٝ يف ايؿِٗ، ٚاٯ١ٜ ع١َُٝٛ ايؿِٗ ٭ْٗا ًَح١٦ يًُعشؾ١ ؾٗٞ ظاٖش٠ ٚق١ٜٛ. ٚاهلل أعًِ.(1)

.(582/ 2) و اْعش: َذاسى ايتٓضٌٜ ٚذكا٥ل ايتأٌٜٚ (2)



 

119 
 

 2015ديسمبر  -يوليو –المجلذ الثاني  -دسالعذد السا    جامعت الناصرمجلت 

 

 القريضي يفس غانم الحق عبذ. د األعراف سورة خالل من(  المؤثِّر الذعوي الخطاِب ِقَيُم) 

ووو ايتًطـ َع املذعٜٛٔ ذاٍ عشض اؿحخ ٚايرباٖن، ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل يف إٜكاع ايتأثري، ٖٚزا َا ٜؿظش يٓا 

ں     چ ، 105ٚ، 85،  73ا٭عشاف:  چې  ى    ىائ   چبعض ايظش َٔ إكاؾ١ اٯٜا  ٚايبٝٓا  إىل اهلل تعاىل

.. ٖٚهزا. ؾايتأثري ٚايتبـري ٚايتزنري 203ا٭عشاف:  چۓ   ۓ  ﮲     چ، ٚ ا٭عشاف: چں  ڻ      

إمنا ٖٛ َٔ اهلل تعاىل. ٚنزيو ا٭َش يف إكاؾ١ اٯٜا  إيٝ٘ طبراْ٘.

ٜع أطايٝ  ووو ذظٔ ايعشض ٚايبٝإ ٱقا١َ اؿح١ نا١ًَ، ٚريو ٜكتلٞ ايثك١ ايتا١َ بٗا ٚاؿُاط١ هلا ٚتٓٛ

 ايعشض، طٛا٤ ناْت ن١َٝ٬ أٚ غري ن١َٝ٬. 

چ ووو سبط ايب١ٓٝ ٚاؿح١ باهلذف َٓٗا، ؾٗٞ يٝظت َطًٛب١ يزاتٗا ٚإمنا يًٛؿٍٛ بايٓاغ إىل قٓاع١ َع١ٓٝ

. 85،  73ا٭عشاف:  چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ىائ  

يزيو رّ اهلل ايزٜٔ ناْٛا عُن عٔ اٯٜا  ٚايزٜٔ ووو كاطب١ ايعكٌ ٚؼؿٝضٙ يتكبٌ اـطاب َٚٛكٛع٘، ٚ

 ناْٛا غاؾًن عٓٗا.. ٚيف ريو تٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ أ٫ٚ ؼلري ايعكٌ املخاط  باؿح١ ٚايربٖإ .

ووو َـذاق١ٝ اؿح١ ٚايربٖإ، ٚايبعذ عٔ اـذاع ٚايهزب، ٭ٕ ايعكٌ ايظًِٝ طشعإ َا ٜهؼـ صٜـ ا٫دعا٤، 

 ٕٛ ٭ٕ َا جا٤ٚا ب٘ طرشا ٫ ذكٝك١ ي٘ َع نثشت٘ .َٚٔ ٖٓا ُأتٞ طرش٠ ؾشع

 اـامت١

ٚيف ختاّ ٖزا ايبرث أسجٛ إٔ أنٕٛ قذ ٚؾكت يف إثاس٠ ٖزا املٛكٛع املِٗ يف قِٝ اـطاب ايذعٟٛ ٚايزٟ مٔ 

عاج١ نبري٠ إىل َثً٘ يف ٖزا ايٛقت ايزٟ ٬ٜقٞ اٱط٬ّ ٖح١ُ ػشط١ َٔ أعذا٥٘ َكاب١ً ظٌٗ عشٜض َٔ 

ٓا٥٘، ٚيٝظت أؾهاس ٖزا ايبرث سد٠ ؾعٌ دؾاع١ٝ اعتباط١ٝ، ٚيهٓٗا بٝإ ملٓٗح١ٝ ٜعتُذٖا ايهتاب نثري َٔ أب

ايعضٜض يف خطاب املذعٜٛن ٫ تتػري بتػري ايعشٚف ٚا٭ذٛاٍ إ٫ ؾُٝا خيف ا٭طايٝ  اييت ٫ ؽايـ ا٭ؿٍٛ 

 ايذع١ٜٛ ايثابت١.

 ١َُٗ َكَٛا  ٖٞ أٚ ايشاػذ، ايذعٟٛ اـطاب ٜتلُٓٗا إٔ ٜٓبػٞ َٚكَٛاتٗا َٚظتٜٛاتٗا ايكِٝ ٖٚزٙ   

 أظٔ أْٓا بطشٜك١ املٛكٛع أثش  ٚيه  إيٝ٘ أطبل مل مبا أتٝت قذ أْٞ أدعٞ ٚيظت، ايشاػذ ايذعٟٛ يًخطاب

 ايذع١ٜٛ ايكِٝ َٔ نثريا ايباذثٕٛ ٜظتخًف ٚقذ.. مثاسٖا ايذع٠ٛ يت٪تٞ ايٛقت ٖزا يف عًٝٗا يًظري متاد

 ميهٔ ٚخٛاطش تأ٬َ  ٖٞ إمنا ٚيهٔ يًظٛس٠ َؿظش أْٞ أدعٞ َٚٔ غريٖا، نُا ٫ايشاػذ٠ َٔ طٛس٠ ا٭عشاف 

 .نزيو ؼًُٗا ايكشآْٞ يًٓف ميهٔ اييت ايتأ٬َ  َٔ يػريٖا َٓع غري َٔ حيتًُٗا إٔ يًٓف ايكشآْٞ

ٖٚٞ ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ٖزٙ املكَٛا  َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف بظب  إٔ ايظٛس٠ ْضيت َبهشا َٔ أٚا٥ٌ ايظٛس امله١ٝ، 

 أنثش ايظٛس امله١ٝ عذد آٜا  ٚأٍٚ طٛس٠ أثاس  َٛكٛع دع٠ٛ ايشطٌ، بتًو ايـٛس٠ ع٢ً ا٭قٌ. 

 ٚملا نإ ايبرث ٫ ٜتظع يبظط ايه٬ّ ذٍٛ ٖزا املٛكٛع بأنثش مما ٖٛ عًٝ٘ ؾإْٞ أٚؿٞ بأَشٜٔ اثٓن، ُٖا: 
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عٝث تهٕٛ يف َتٓاٍٚ  إْ٘ ٜٓبػٞ تعُِٝ َثٌ ٖزٙ ايبرٛث ٚاطتٓباط قٛاعذ ايذع٠ٛ ايظ١ًُٝ امل٪ثش٠ -

 ايذعٟٛ.. اؿكٌ يف ايعاًَن َٔ يهثري تعٗش ٫ قذ ايكِٝ َٔ ٖزٙ ايذعا٠ ٚايٓاغ، ٭ٕ نثريا

ٚ٭ْ٘ يٝع نٌ داع١ٝ ٜعشف قِٝ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش، ٚايبعض قذ ٜعشؾٗا ْعشٜا إ٫ أْ٘ ٫  -

عا٠ عاج١ إىل ذلٛس ٜظتطٝع مماسطتٗا ع٢ً ايٛج٘ ايظًِٝ يف ايٛاقع، ٚيزيو ؾإٕ نثريا َٔ ايذ

دٚسا  َهثؿ١ ؽــ١ٝ تظتٗذف تشػٝذ املُاسطا  ايذع١ٜٛ ٚتكٛميٗا ٚايتذسٜ  ع٢ً ا٭دا٤ ايظًِٝ 

 ٚؾل أطع َذسٚط١ قه١ُ.

 ٚاهلل أعًِ ٚؿ٢ً اهلل عًٞ طٝذْا قُذ ٚآي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ.

 ؾٗشغ املشاجع ٚاملـادس

 .، د. عٛد ايعُادٟ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ و إسػاد ايعكٌ ايظًِٝ إىل َضاٜا ايهتاب ايهشِٜ، ٭بٞ ايظ

 . 2001ّ-ٖو1421 ايتاطع١: ايشطاي١، ايطبع١ َ٪طظ١ ، يعبذ ايهشِٜ صٜذإ،و أؿٍٛ ايذع٠ٛ

 طٛس١ٜ، محف، ، اؾاَع١ٝ يًؼ٦ٕٛ اٱسػاد داس ، دسٜٚؽ َـطؿ٢ أمحذ بٔ ايذٜٔ حملٝٞ ٚبٝاْ٘، ايكشإٓ إعشاب. 

 .ٖو 1415 ، ايشابع١:  ايطبع١ ٚغريٙ،

 املخطٛطا  َشنض اؿُذ، قذٚسٟ غامن: ؼكٝل ايذاْٞ، عُشٚ أبٛ طعٝذ بٔ يعثُإ ايكشإٓ، آٟ عذ يف ايبٝإ. 

 .1994ّ -ٖو1414 ا٭ٚىل،: ايطبع١ ايهٜٛت، ٚايرتاث،

 ٙ . 1984تْٛع،  –و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش، حملُذ ايطاٖش ابٔ عاػٛس ، ايذاس ايتْٛظ١ٝ يًٓؼش 

 .عؼش٠ ايظابع١ ايؼشع١ٝ ايؼشٚم، ايطبك١ داس ، إبشاِٖٝ قط  ، يظٝذايكشإٓو ايتـٜٛش ايؿ  يف 

 بريٚ ، ايع١ًُٝ ايهت  داس ايٓاػش، بإػشاف ايعًُا٤ َٔ مجاع١: اؾشجاْٞ، ؼكٝل قُذ بٔ يعًٞ ايتعشٜؿا ،.

 .1983ّ- ٖو1403 ا٭ٚىل: ايطبع١ يبٓإ،

 . ٖو 1383: ايكاٖش٠، ايطبع١ – يعشب١ٝا ايهت  إذٝا٤ داس عض ، قُذ ، يذسٚص٠و ايتؿظري اؿذٜث

 . ، د.  ايكاٖش٠  -و ايتؿظري ايكشآْٞ يًكشإٓ، يعبذ ايهشِٜ ْٜٛع اـطٝ  ، داس ايؿهش ايعشبٞ 

و اؾاَع املظٓذ، حملُذ بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبذاهلل ايبخاسٟ اؾعؿٞ، ؼكٝل: قُذ صٖري بٔ ْاؿش ايٓاؿش، داس 

 .  ٖو1422ايباقٞ، ايطبع١: ا٭ٚىل، طٛم ايٓحا٠، تشقِٝ: قُذ ؾ٪اد عبذ 

و اؾاَع ٭ذهاّ ايكشإٓ ، ٭بٞ عبذ اهلل ايكشطيب، ؼكٝل : أمحذ ايربدْٚٞ ٚإبشاِٖٝ أطؿٝؽ، داس ايهت  

 . 1964 -ٖو 1384ايكاٖش٠، ايطبع١ : ايثا١ْٝ ،  –املـش١ٜ 

 .ٖو  1407 -بع١: ايثايث١ ًضكؼشٟ، داس ايهتاب ايعشبٞ، بريٚ ، ايطي و ايهؼاف عٔ ذكا٥ل غٛاَض ايتٓضٌٜ،

قُذ  -و ايهًٝا ، َعحِ يف املـطًرا  ٚايؿشٚم ايًػ١ٜٛ، ٭ٜٛب بٔ َٛط٢ ايهؿٟٛ ،ؼكٝل: عذْإ دسٜٚؽ 

   . ، د.  بريٚ  –املـشٟ، َ٪طظ١ ايشطاي١ 
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 و احملشس ايٛجٝض يف تؿظري ايهتاب ايعضٜض،  ٭بٞ قُذ عبذ اؿل ابٔ عط١ٝ ا٭ْذيظٞ ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ

 ٖو . 1422عبذ ايؼايف قُذ، داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  

و احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ، ٭بٞ اؿظٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ طٝذٙ املشطٞ، ؼكٝل: عبذ اؿُٝذ ٖٓذاٟٚ، 

 ّ. 2000 -ٖو  1421بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –ايٓاػش: داس ايهت  ايع١ًُٝ 

 . ، د.    ايؼش  ايهبري، ٭محذ بٔ قُذ بٔ عًٞ ايؿَٝٛٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ ، بريٚ و املـبا  املٓري يف غشٜ

و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ، خـا٥ف ايظٛس،  ؾعؿش ػشف ايذٜٔ، ؼكٝل: عبذ ايعضٜض بٔ عثُإ ايتٛجيشٟ، داس 

 ٖو . 1420ايتكشٜ  بن املزاٖ  اٱط١َٝ٬، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل ، 

ٞ اؿظٔ عًٞ بٔ قُذ باملاٚسدٟ، ؼكٝل: ايظٝذ ابٔ عبذ املكـٛد بٔ عبذ ايشذِٝ، داس و ايٓهت ٚايعٕٝٛ، ٭ب

 د.  .  بريٚ  / يبٓإ. -ايهت  ايع١ًُٝ 

 ايذٜٔ، داس مشع إبشاِٖٝ: ايذٜٓٛسٟ، ؼكٝل قتٝب١ بٔ َظًِ بٔ اهلل عبذ قُذ ، ٭بٞو تأٌٜٚ َؼهٌ ايكشإٓ

 د. .  .يبٓإ بريٚ ، ايع١ًُٝ، ايهت 

 ّ.1997 ايّٝٛ، عاّ أخباس ، َطابع(ٖو1418: املتٛؾ٢) ايؼعشاٟٚ َتٛيٞ ) اـٛاطش( حملُذ ايؼعشاٟٚ و تؿظري

 .ّ 1990: يًهتاب، عاّ ايعا١َ املـش١ٜ اهل١٦ٝ سكا، عًٞ بٔ سػٝذ ، حملُذ(اؿهِٝ )تؿظري ايكشإٓ ؿظري املٓاسو ت

داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ،  ،و تٗزٜ  ايًػ١، حملُذ بٔ أمحذ بٔ ا٭صٖشٟ، ؼكٝل: قُذ عٛض َشع 

 ّ.2001ايطبع١: ا٭ٚىل، 

و جاَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكشإٓ، حملُذ بٔ جشٜش ايطربٟ، ؼكٝل : أمحذ قُذ ػانش، َ٪طظ١ ايشطاي١، 

 ّ. 2000 -ٖو  1420ايطبع١: ا٭ٚىل، 

 .ايشطاي١، د.  ا٭ؾػاْٞ، داس طعٝذ: ؼكٝل صل١ً، قُذ ابٔ بٔ ، يعبذ ايشمحٔو ذح١ ايكشا٤ا 

 ْهشٟ، عشب ا٭محذ ايشطٍٛ عبذ بٔ ايٓيب عبذ ايؿٕٓٛ(،يًكاكٞ اؿط٬ذا  يف ايعًّٛ )جاَع و دطتٛس ايعًُا٤

 2000ّ - ٖو1421 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١/  يبٓإ - ايع١ًُٝ ايهت  ؾرف، داس ٖاْٞ ذظٔ: ايؿاسط١ٝ عباسات٘

. 

 عًٞ: ا٭يٛطٞ، ؼكٝل اهلل عبذ بٔ قُٛد ايذٜٔ ملثاْٞ، يؼٗابا ٚايظبع ايععِٝ ايكشإٓ تؿظري يف و سٚ  املعاْٞ

 ٖو. 1415 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١ – ايع١ًُٝ ايهت  عط١ٝ. داس ايباسٟ عبذ

املٗذٟ،  ايشصام عبذ: ،ؼكٝل ابٔ اؾٛصٟ ايشمحٔ عبذ ايؿشد أبٛ ايذٜٔ ايتؿظري، ؾُاٍ عًِ يف املظري صاد و

 . ٖو 1422 - ا٭ٚىل: ٚ ، ايطبع١بري ايعشبٞ، ايهتاب داس: ايٓاػش

 1414،و ؾت  ايكذٜش، حملُذ بٔ عًٞ ايؼٛناْٞ، داس ابٔ نثري، داس ايهًِ ايطٝ ، دَؼل، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل

 .ٖو 
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و ؾًظؿ١ ايرتب١ٝ اٱط١َٝ٬، دساط١ َكاس١ْ بايؿًظؿ١ ايرتب١ٜٛ املعاؿش٠، َاجذ عشطإ ايه٬ْٝٞ، ، داس ايؿت  

 . 2009ّ ،1ط عُإ، ا٭سدٕ،يًذساطا  ٚايٓؼش، 

 ٖو  1412 -ايطبع١: ايظابع١ عؼش  داس ايؼشٚم ، بريٚ ، ايكاٖش٠، و يف ظ٬ٍ ايكشإٓ، يظٝذ قط  إبشاِٖٝ ذظن،

ٝٳِ" املعحِ ايٛطٝط، فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ بايكاٖش٠، )إبشاِٖٝ َـطؿ٢ / أمحذ ايضٜا  /  و يف َعاْٞ ن١ًُ " قٹ

 ( داس ايذع٠ٛ . د.  .   ذاَذ عبذ ايكادس / قُذ ايٓحاس

و قاطٔ ايتأٌٜٚ، حملُذ مجاٍ ايذٜٔ ايكامسٞ، ؼكٝل: قُذ باطٌ عٕٝٛ ايظٛد، داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، 

 ٖو. 1418 -ايطبع١: ا٭ٚىل 

 عًٞ ٜٛطـ: أذادٜث٘ ٚخشد ذكك٘ ايٓظؿٞ، أمحذ بٔ اهلل عبذ ايربنا  ، ٭بٞو َذاسى ايتٓضٌٜ ٚذكا٥ل ايتأٌٜٚ

 .ّ 1998 - ٖو 1419 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١ ايطٝ ، ايهًِ َظتٛ، داس دٜ  ايذٜٔ قٝٞ: ي٘ ٚقذّ ع٘بذٜٟٛ، ساج

ّ، 2001، 1و َظٓذ اٱَاّ أمحذ، ؼكٝل : ػعٝ  ا٭سْ٪ٚط ، ٚآخشٕٚ، إػشاف :د/ عبذ احملظٔ ايرتنٞ، ط

 .َ٪طظ١ ايشطاي١ 

 . 1988ّ - ٖو 1408 ا٭ٚىل ٚ ، ايطبع١ايهت ، بري عامل ايضجاد، إطرام ، ٭بٞو َعاْٞ ايكشإٓ ٚإعشاب٘

 -ٖو 1399و َعحِ َكاٜٝع ايًػ١ ،٭محذ بٔ ؾاسغ يشاصٟ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ قُذ ٖاسٕٚ، داس ايؿهش، 

1979  .ّ 

ٖو  1420و َؿاتٝ  ايػٝ ، ٭بٞ عبذ اهلل قُذ بٔ عُش ايشاصٟ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ، ايطبع١: ايثايث١، 

. 

 .ٖو 1414 - ايثايث١: ايطبع١ بريٚ ، ؿادس، داس َٓعٛس، ابٔ ع٢ً بٔ َهشّ بٔ حملُذ عشب،اي يظإ و

 إبشاِٖٝ بٔ ٭محذ ايتٓضٌٜ، آٟ َٔ ايًؿغ املتؼاب٘ تٛجٝ٘ يف ٚايتعطٌٝ اٱؿاد بزٟٚ ايكاطع و ٬َى ايتأٌٜٚ 

بريٚ ، يبٓإ.  ايع١ًُٝ،  ايهت ايؿاطٞ، داس عًٞ قُذ ايػ  عبذ: ذٛاػٝ٘ ٚكع ايػشْاطٞ، ايثكؿٞ ايضبري بٔ

 د.  .

 . ، د.  ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس، ٱبشاِٖٝ بٔ عُش ايبكاعٞ، داس ايهتاب اٱط٬َٞ، ايكاٖش٠ . 

 

 


